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Ændringsforslag  65 

Maria Grapini 

 

Forslag til forordning 

Betragtning 3 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag  

(3) Indefrysning og konfiskation af 

redskaber og udbytte fra strafbart forhold 

er blandt de mest effektive metoder til 

bekæmpelse af kriminalitet. Den 

Europæiske Union lægger vægt på at sikre 

mere effektiv identifikation, konfiskation 

og genanvendelse af udbytte fra strafbart 

forhold24. 

(3) Indefrysning og konfiskation af 

redskaber og udbytte fra strafbart forhold 

er blandt de mest effektive metoder til 

bekæmpelse af kriminalitet, og det har 

endvidere potentiale til også at reducere 

og bekæmpe terrorisme. Den Europæiske 

Union lægger vægt på at sikre mere 

effektiv identifikation, konfiskation og 

genanvendelse af udbytte fra strafbart 

forhold24. 

_________________ _________________ 

24 "Stockholmprogrammet – Et åbent og 

sikkert Europa i borgernes tjeneste og til 

deres beskyttelse", EUT C 115 af 4.5.2010, 

s. 1. 

24 "Stockholmprogrammet – Et åbent og 

sikkert Europa i borgernes tjeneste og til 

deres beskyttelse" (EUT C 115 af 4.5.2010, 

s. 1). 

Or. ro 

 

Ændringsforslag  66 

Monica Macovei 

 

Forslag til forordning 

Betragtning 4 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(4) Eftersom kriminalitet ofte har en 

tværnational karakter, er det vigtigt med et 

effektivt grænseoverskridende samarbejde 

for at beslaglægge og konfiskere redskaber 

og udbytte fra strafbart forhold. 

(4) Eftersom kriminalitet ofte har en 

tværnational karakter, er det vigtigt med et 

effektivt grænseoverskridende samarbejde 

for at beslaglægge og konfiskere redskaber 

og udbytte fra strafbart forhold. Derfor bør 

retshåndhævende organer og 

myndigheder, personer, enheder eller 

tjenester inden for medlemsstaterne 

samarbejde og kommunikere tæt for at 
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optimere indefrysnings- og 

konfiskationsprocedurernes varighed og 

effektivitet. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  67 

Maria Grapini 

 

Forslag til forordning 

Betragtning 4 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(4) Eftersom kriminalitet ofte har en 

tværnational karakter, er det vigtigt med et 

effektivt grænseoverskridende samarbejde 

for at beslaglægge og konfiskere redskaber 

og udbytte fra strafbart forhold. 

(4) Eftersom kriminalitet ofte har en 

tværnational karakter, er det vigtigt med et 

effektivt grænseoverskridende samarbejde, 

en kontinuerlig udveksling af oplysninger 

samt gensidig støtte for at opspore, 

beslaglægge og konfiskere redskaber og 

udbytte fra strafbart forhold. 

Or. ro 

 

Ændringsforslag  68 

Monica Macovei 

 

Forslag til forordning 

Betragtning 6 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(6) Kommissionens rapporter om 

gennemførelsen af rammeafgørelse 

2003/577/RIA og 2006/783/RIA viser, at 

den nuværende ordning for gensidig 

anerkendelse af afgørelser om indefrysning 

og konfiskation ikke er fuldstændig 

effektiv. De nuværende instrumenter er 

ikke blevet gennemført og anvendt ensartet 

i medlemsstaterne, hvilket har ført til 

utilstrækkelig gensidig anerkendelse. 

(6) Kommissionens rapporter om 

gennemførelsen af rammeafgørelse 

2003/577/RIA og 2006/783/RIA viser, at 

den nuværende ordning for gensidig 

anerkendelse af afgørelser om indefrysning 

og konfiskation ikke er fuldstændig 

effektiv. De nuværende instrumenter er 

ikke blevet gennemført og anvendt ensartet 

i medlemsstaterne, hvilket har ført til 

utilstrækkelig gensidig anerkendelse. 

Desuden blev centrale elementer fra 

direktiv 2014/42/EU (Europa-
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Parlamentets og Rådets direktiv 

2014/42/EU af 3. april 2014 om 

indefrysning og konfiskation af redskaber 

og udbytte fra strafbart forhold i Den 

Europæiske Union), såsom definitioner 

eller konfiskation hos tredjemand, 

fuldstændig ignoreret i nogle 

medlemsstater eller meget dårligt 

behandlet i gennemførelsen af 

lovforslagene. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  69 

Maria Grapini 

 

Forslag til forordning 

Betragtning 6 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(6) Kommissionens rapporter om 

gennemførelsen af rammeafgørelse 

2003/577/RIA og 2006/783/RIA viser, at 

den nuværende ordning for gensidig 

anerkendelse af afgørelser om indefrysning 

og konfiskation ikke er fuldstændig 

effektiv. De nuværende instrumenter er 

ikke blevet gennemført og anvendt ensartet 

i medlemsstaterne, hvilket har ført til 

utilstrækkelig gensidig anerkendelse. 

(6) Kommissionens rapporter om 

gennemførelsen af rammeafgørelse 

2003/577/RIA og 2006/783/RIA viser, at 

den nuværende ordning for gensidig 

anerkendelse af afgørelser om indefrysning 

og konfiskation ikke er fuldstændig 

effektiv. De nuværende instrumenter er 

ikke blevet gennemført og anvendt ensartet 

i medlemsstaterne, hvilket har ført til 

utilstrækkelig gensidig anerkendelse og 

ineffektivt grænseoverskridende 

samarbejde. 

Or. ro 

 

Ændringsforslag  70 

Barbara Spinelli 

 

Forslag til forordning 

Betragtning 7 a (ny) 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 
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 (7a) Udvidet konfiskation og 

konfiskation hos tredjemand skal være i 

overensstemmelse med garantierne, der er 

nedfældet i den europæiske konvention til 

beskyttelse af menneskerettigheder og 

grundlæggende frihedsrettigheder, særlig 

artikel 6 og 7 og Den Europæiske Unions 

charter om grundlæggende rettigheder. 

De kompetente myndigheders afgørelse 

skal baseres på en grundig vurdering af 

den enkelte persons sag, der er genstand 

for afgørelsen om konfiskation, herunder 

visheden om, at de konfiskerede varer blev 

erhvervet eller fremskaffet gennem 

kriminelle handlinger 

Or. en 

 

Ændringsforslag  71 

Gilles Lebreton, Nicolas Bay 

 

Forslag til forordning 

Betragtning 8 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(8) Ved vedtagelsen af direktiv 

2014/42/EU erklærede Europa-Parlamentet 

og Rådet, at et effektivt system for 

indefrysning og konfiskation i Den 

Europæiske Union hænger uløseligt 

sammen med en velfungerende ordning for 

gensidig anerkendelse af afgørelser om 

indefrysning og konfiskation. I lyset af 

behovet for at indføre et dækkende system 

for indefrysning og konfiskation af 

redskaber og udbytte fra strafbart forhold 

opfordrede Europa-Parlamentet og Rådet 

Kommissionen til at fremsætte et forslag til 

retsakt om gensidig anerkendelse af 

afgørelser om indefrysning og 

konfiskation. 

(8) Ved vedtagelsen af direktiv 

2014/42/EU erklærede Europa-Parlamentet 

og Rådet, at et effektivt system for 

indefrysning og konfiskation i Den 

Europæiske Union hænger uløseligt 

sammen med en velfungerende ordning for 

gensidig anerkendelse af afgørelser om 

indefrysning og konfiskation. I lyset af 

behovet for at indføre et europæisk system 

for indefrysning og konfiskation af 

redskaber og udbytte fra strafbart forhold 

opfordrede Europa-Parlamentet og Rådet 

Kommissionen til at fremsætte et forslag til 

retsakt om gensidig anerkendelse af 

afgørelser om indefrysning og 

konfiskation. 

Or. fr 
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Ændringsforslag  72 

Monica Macovei 

 

Forslag til forordning 

Betragtning 11 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(11) For at sikre en effektiv gensidig 

anerkendelse af afgørelser om indefrysning 

og konfiskation skal reglerne for 

anerkendelse og fuldbyrdelse af disse 

afgørelser fastlægges i en retligt bindende 

EU-retsakt, der gælder umiddelbart. 

(11) For at sikre en effektiv gensidig 

anerkendelse af afgørelser om indefrysning 

og konfiskation skal reglerne for 

anerkendelse og fuldbyrdelse af disse 

afgørelser fastlægges i en forordning, som 

er en retligt bindende EU-retsakt, der 

gælder umiddelbart. Denne forordning 

skal fastsætte regler, der styrer gensidig 

anerkendelse af afgørelser om 

indefrysning og konfiskation angående 

væsentlige former for konfiskation i 

medlemsstaterne: Almindelig 

konfiskation, udvidet konfiskation, 

konfiskation hos tredjemand, 

værdibaseret konfiskation og 

konfiskation, hvor der ikke er sket 

domfældelse. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  73 

Ignazio Corrao, Laura Ferrara, Fabio Massimo Castaldo 

 

Forslag til forordning 

Betragtning 12 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(12) Det er vigtigt at fremme den 

gensidige anerkendelse og fuldbyrdelse af 

afgørelser om indefrysning og konfiskation 

af formuegoder ved at indføre regler, der 

forpligter en medlemsstat til at anerkende 

og på sit område fuldbyrde afgørelser om 

indefrysning og konfiskation, der er truffet 

af en medlemsstat i forbindelse med en 

straffesag. 

(12) Det er vigtigt at fremme den 

gensidige anerkendelse og fuldbyrdelse af 

afgørelser om indefrysning og konfiskation 

af formuegoder ved at indføre regler, der 

forpligter en medlemsstat til at anerkende 

og på sit område fuldbyrde afgørelser om 

indefrysning og konfiskation, der er truffet 

af en medlemsstat i forbindelse med en 

strafforfølgning. Den gensidige 

anerkendelse af afgørelser om 
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indefrysning og konfiskation i 

straffesager sigter mod at indføre en 

effektiv grænseoverskridende mekanisme 

for anerkendelse og fuldbyrdelse af 

retsafgørelser om indefrysning og 

konfiskation, hvilket er en af de mest 

effektive metoder til bekæmpelse af 

kriminalitet. Effektiviteten af en sådan 

mekanisme bør sikre gensidig 

anerkendelse af afgørelser om 

indefrysning og konfiskation, forudsat at 

de træffes i overensstemmelse med de 

nationale domstoles procedurer, der 

opfylder en straffeprocedures væsentligste 

kendetegn, uden at det nødvendigvis er en 

straffesag. 

Or. it 

 

Ændringsforslag  74 

Monica Macovei 

 

Forslag til forordning 

Betragtning 12 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(12) Det er vigtigt at fremme den 

gensidige anerkendelse og fuldbyrdelse af 

afgørelser om indefrysning og konfiskation 

af formuegoder ved at indføre regler, der 

forpligter en medlemsstat til at anerkende 

og på sit område fuldbyrde afgørelser om 

indefrysning og konfiskation, der er truffet 

af en medlemsstat i forbindelse med en 

straffesag. 

(12) Det er vigtigt at fremme den 

gensidige anerkendelse og fuldbyrdelse af 

afgørelser om indefrysning og konfiskation 

af formuegoder ved at indføre regler, der 

forpligter en medlemsstat til at anerkende 

og på sit område fuldbyrde afgørelser om 

indefrysning og konfiskation, der er truffet 

af en medlemsstat i forbindelse med en 

straffesag, en civilsag eller en 

administrativ sag. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  75 

Ignazio Corrao, Laura Ferrara, Fabio Massimo Castaldo 

 

Forslag til forordning 
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Betragtning 13 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(13) Denne forordning bør omfatte alle 

afgørelser om konfiskation, som en 

domstol har afsagt efter en retssag i 

forbindelse med en strafbar handling, og 

alle afgørelser om indefrysning, der er 

truffet med henblik på en eventuel 

efterfølgende konfiskation. Den bør derfor 

gælde for alle typer af afgørelser, der er 

omfattet af direktiv 2014/42/EU, samt 

andre typer af afgørelser, der er truffet 

uden endelig domfældelse i forbindelse 

med straffesager. Denne forordning bør 

ikke finde anvendelse på afgørelser om 

indefrysning og konfiskation, der er truffet 

inden for rammerne af civilretlige eller 

administrative procedurer. 

(13) Denne forordning bør omfatte alle 

afgørelser om konfiskation, som en 

domstol har afsagt og truffet som et led i 

en strafforfølgning, og alle afgørelser om 

indefrysning, der er truffet med henblik på 

en eventuel efterfølgende konfiskation. 

Den bør derfor gælde for alle typer af 

afgørelser, der er omfattet af direktiv 

2014/42/EU, samt andre typer af afgørelser 

om indefrysning og konfiskation, der er 

truffet som et led i en strafforfølgning, 

herunder afgørelser om udvidet 

konfiskation, konfiskation hos 

tredjemænd og afgørelser om 

konfiskation, hvor der ikke er sket 
domfældelse. Såfremt disse 

foranstaltninger ikke forefindes i en 

medlemsstats retssystem, bør den 

pågældende medlemsstat kunne 

anerkende og fuldbyrde en afgørelse, der 

er udstedt i en anden medlemsstat, når 

den pålægges af en domstol, der har 

kompetence i straffesager, og når den 

udstedes som et led i en procedure, der 

fuldt ud overholder de tiltaltes og sigtedes 

processuelle rettigheder i straffesager, og 

vedrører ejendom, der på grundlag af 

faktiske omstændigheder formodes at 

stamme fra strafbare handlinger. Denne 

forordning bør ikke finde anvendelse på 

afgørelser om indefrysning og 

konfiskation, der er truffet inden for 

rammerne af civilretlige procedurer. 

Or. it 

 

Ændringsforslag  76 

Gilles Lebreton, Nicolas Bay 

 

Forslag til forordning 

Betragtning 13 

 



 

PE612.375v01-00 10/113 AM\1138070DA.docx 

DA 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(13) Denne forordning bør omfatte alle 

afgørelser om konfiskation, som en 

domstol har afsagt efter en retssag i 

forbindelse med en strafbar handling, og 

alle afgørelser om indefrysning, der er 

truffet med henblik på en eventuel 

efterfølgende konfiskation. Den bør derfor 

gælde for alle typer af afgørelser, der er 

omfattet af direktiv 2014/42/EU, samt 

andre typer af afgørelser, der er truffet 

uden endelig domfældelse i forbindelse 

med straffesager. Denne forordning bør 

ikke finde anvendelse på afgørelser om 

indefrysning og konfiskation, der er truffet 

inden for rammerne af civilretlige eller 

administrative procedurer. 

(13) Denne forordning bør omfatte alle 

afgørelser om konfiskation, som en 

domstol har afsagt efter en retssag i 

forbindelse med en strafbar handling, og 

alle afgørelser om indefrysning, der er 

truffet med henblik på en eventuel 

efterfølgende konfiskation. Den bør derfor 

gælde for alle typer af afgørelser, der er 

omfattet af direktiv 2014/42/EU. Denne 

forordning bør ikke finde anvendelse på 

afgørelser om indefrysning og 

konfiskation, der er truffet inden for 

rammerne af civilretlige eller 

administrative procedurer. 

Or. fr 

 

Ændringsforslag  77 

Monica Macovei 

 

Forslag til forordning 

Betragtning 13 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(13) Denne forordning bør omfatte alle 

afgørelser om konfiskation, som en 

domstol har afsagt efter en retssag i 

forbindelse med en strafbar handling, og 

alle afgørelser om indefrysning, der er 

truffet med henblik på en eventuel 

efterfølgende konfiskation. Den bør derfor 

gælde for alle typer af afgørelser, der er 

omfattet af direktiv 2014/42/EU, samt 

andre typer af afgørelser, der er truffet 

uden endelig domfældelse i forbindelse 

med straffesager. Denne forordning bør 

ikke finde anvendelse på afgørelser om 

indefrysning og konfiskation, der er 

truffet inden for rammerne af civilretlige 

eller administrative procedurer. 

(13) Denne forordning bør omfatte alle 

afgørelser om konfiskation, som en 

domstol har afsagt efter en retssag i 

forbindelse med en strafbar, civilretlig eller 

administrativ handling, og alle afgørelser 

om indefrysning, der er truffet med henblik 

på en eventuel efterfølgende konfiskation. 

Den bør derfor gælde for alle typer af 

afgørelser, der er omfattet af direktiv 

2014/42/EU, samt andre typer af 

afgørelser, der er truffet uden endelig 

domfældelse i forbindelse med straffesager 

og civilretlige eller administrative 

procedurer. 
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Or. en 

 

Ændringsforslag  78 

Barbara Spinelli 

 

Forslag til forordning 

Betragtning 13 a (ny) 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 (13a) Udvidet konfiskation og 

konfiskation hos tredjemand skal være i 

overensstemmelse med garantierne, der er 

nedfældet i den europæiske konvention til 

beskyttelse af menneskerettigheder og 

grundlæggende frihedsrettigheder, særlig 

artikel 6 og 7 og Den Europæiske Unions 

charter om grundlæggende rettigheder. 

Afgørelsen af de kompetente myndigheder 

beror på en grundig vurdering af den 

enkelte persons sag, som er underlagt 

afgørelsen om konfiskation, herunder 

visheden om, at konfiskerede varer blev 

erhvervet ved eller stammer fra kriminelle 

handlinger. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  79 

Gilles Lebreton, Nicolas Bay 

 

Forslag til forordning 

Betragtning 14 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(14) Denne forordning bør omfatte 

afgørelser om konfiskation og indefrysning 

vedrørende lovovertrædelser, der er 

omfattet af direktiv 2014/42/EU, samt 

andre afgørelser vedrørende andre 

lovovertrædelser. Lovovertrædelserne bør 

derfor ikke være begrænset til områder 

med særligt alvorlig kriminalitet med en 

grænseoverskridende dimension, eftersom 

(14) Denne forordning bør omfatte 

afgørelser om konfiskation og indefrysning 

vedrørende lovovertrædelser, der er 

omfattet af direktiv 2014/42/EU. 
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artikel 82 i TEUF ikke indeholder en 

sådan begrænsning for foranstaltninger, 

hvorved der indføres regler og procedurer 

til sikring af gensidig anerkendelse af 

domme i straffesager. 

Or. fr 

 

Ændringsforslag  80 

Eva Joly 

 

Forslag til forordning 

Betragtning 14 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(14) Denne forordning bør omfatte 

afgørelser om konfiskation og indefrysning 

vedrørende lovovertrædelser, der er 

omfattet af direktiv 2014/42/EU, samt 

andre afgørelser vedrørende andre 

lovovertrædelser. Lovovertrædelserne bør 

derfor ikke være begrænset til områder 

med særligt alvorlig kriminalitet med en 

grænseoverskridende dimension, eftersom 

artikel 82 i TEUF ikke indeholder en sådan 

begrænsning for foranstaltninger, hvorved 

der indføres regler og procedurer til sikring 

af gensidig anerkendelse af domme i 

straffesager. 

(14) Denne forordning bør omfatte 

afgørelser om konfiskation og indefrysning 

vedrørende lovovertrædelser, der er 

omfattet af direktiv 2014/42/EU, samt 

andre afgørelser vedrørende andre 

lovovertrædelser. Lovovertrædelserne bør 

derfor ikke være begrænset til områder 

med særligt alvorlig kriminalitet med en 

grænseoverskridende dimension, eftersom 

artikel 82 i TEUF ikke indeholder en sådan 

begrænsning for foranstaltninger, hvorved 

der indføres regler og procedurer til sikring 

af gensidig anerkendelse af domme i 

straffesager. For eksempel udgør 

skattekriminalitet særligt vigtige 

grænseoverskridende lovovertrædelser, 

som skal inddrages på listen om 

lovovertrædelser, der er omfattet af denne 

forordning, men da det har vist sig, at 

nogle lande ikke straffer dem med et 

maksimum på mindst tre års fængsel, 

nedjusteres tærsklen til to år for disse 

specifikke lovovertrædelser. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  81 

Monica Macovei 
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Forslag til forordning 

Betragtning 14 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(14) Denne forordning bør omfatte 

afgørelser om konfiskation og indefrysning 

vedrørende lovovertrædelser, der er 

omfattet af direktiv 2014/42/EU, samt 

andre afgørelser vedrørende andre 

lovovertrædelser. Lovovertrædelserne bør 

derfor ikke være begrænset til områder 

med særligt alvorlig kriminalitet med en 

grænseoverskridende dimension, eftersom 

artikel 82 i TEUF ikke indeholder en sådan 

begrænsning for foranstaltninger, hvorved 

der indføres regler og procedurer til sikring 

af gensidig anerkendelse af domme i 

straffesager. 

(14) Denne forordning bør omfatte 

afgørelser om konfiskation og indefrysning 

vedrørende lovovertrædelser, der er 

omfattet af direktiv 2014/42/EU, samt 

andre afgørelser vedrørende andre 

lovovertrædelser. Lovovertrædelserne bør 

derfor ikke være begrænset til områder 

med særligt alvorlig kriminalitet med en 

grænseoverskridende dimension og bør 

også omfatte skatterelateret kriminalitet 

og cyberkriminalitet, eftersom artikel 82 i 

TEUF ikke indeholder en sådan 

begrænsning for foranstaltninger, hvorved 

der indføres regler og procedurer til sikring 

af gensidig anerkendelse af domme i 

straffesager. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  82 

Barbara Spinelli 

 

Forslag til forordning 

Betragtning 16 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(16) Denne forordning indebærer ikke 

nogen ændring af pligten til at respektere 

de grundlæggende rettigheder og 

grundlæggende retsprincipper, således som 

de er defineret i artikel 6 i TEU. 

(16) Denne forordning indebærer ikke 

nogen ændring af pligten til at respektere 

de grundlæggende rettigheder og 

grundlæggende retsprincipper, således som 

de er defineret i artikel 6 i TEU og i Den 

Europæiske Unions charter om 

grundlæggende rettigheder (herefter 

benævnt "chartret"). 

Or. en 
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Ændringsforslag  83 

Ignazio Corrao, Laura Ferrara, Fabio Massimo Castaldo 

 

Forslag til forordning 

Betragtning 18 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(18) Denne forordning bør anvendes 

under hensyn til Europa-Parlamentets og 

Rådets direktiv 2010/64/EU30, 

2012/13/EU31, 2013/48/EU32, 2016/34333, 

2016/80034 og 2016/191935, der vedrører 

processuelle rettigheder i straffesager. 

(18) Denne forordning bør anvendes 

under hensyn til Europa-Parlamentets og 

Rådets direktiv 2010/64/EU30, 

2012/13/EU31, 2013/48/EU32, 2016/34333, 

2016/80034 og 2016/191935, der vedrører 

processuelle rettigheder i straffesager. 

Direktiverne om proceduremæssige 

rettigheder i straffesager finder kun 

anvendelse på straffesager, for så vidt 

angår de medlemsstater, der er bundet af 

disse direktiver. De væsentlige egenskaber 

ved straffesager i henhold til chartret 

finder i øvrigt anvendelse på procedurer, 

der ikke er strafferetlige i egentlig 

forstand, men som finder sted som et led i 

en straffesag. 

_________________ _________________ 

30 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 

2010/64/EU af 20. oktober 2010 om retten 

til tolke- og oversætterbistand i straffesager 

(EUT L 280 af 26.10.2010, s. 1). 

30 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 

2010/64/EU af 20. oktober 2010 om retten 

til tolke- og oversætterbistand i straffesager 

(EUT L 280 af 26.10.2010, s. 1). 

31 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 

2012/13/EU af 22. maj 2012 om ret til 

information under straffesager (EUT L 142 

af 1.6.2012, s. 1). 

31 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 

2012/13/EU af 22. maj 2012 om ret til 

information under straffesager (EUT L 142 

af 1.6.2012, s. 1). 

32 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 

2013/48/EU af 22. oktober 2013 om ret til 

adgang til advokatbistand i straffesager og 

i sager angående europæiske arrestordrer 

og om ret til at få en tredjemand underrettet 

ved frihedsberøvelse og til at kommunikere 

med tredjemand og med konsulære 

myndigheder under frihedsberøvelsen 

(EUT L 294 af 6.11.2013, s. 1). 

32 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 

2013/48/EU af 22. oktober 2013 om ret til 

adgang til advokatbistand i straffesager og 

i sager angående europæiske arrestordrer 

og om ret til at få en tredjemand underrettet 

ved frihedsberøvelse og til at kommunikere 

med tredjemand og med konsulære 

myndigheder under frihedsberøvelsen 

(EUT L 294 af 6.11.2013, s. 1). 

33 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 

(EU) 2016/343 af 9. marts 2016 om 

styrkelse af visse aspekter af 

uskyldsformodningen og retten til at være 

33 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 

(EU) 2016/343 af 9. marts 2016 om 

styrkelse af visse aspekter af 

uskyldsformodningen og retten til at være 
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til stede under retssagen i straffesager 

(EUT L 65 af 11.3.2016, s. 1). 

til stede under retssagen i straffesager 

(EUT L 65 af 11.3.2016, s. 1). 

34 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 

(EU) 2016/800 af 11. maj 2016 om 

retssikkerhedsgarantier for børn, der er 

mistænkte eller tiltalte i straffesager (EUT 

L 132 af 21.5.2016, s. 1). 

34 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 

(EU) 2016/800 af 11. maj 2016 om 

retssikkerhedsgarantier for børn, der er 

mistænkte eller tiltalte i straffesager (EUT 

L 132 af 21.5.2016, s. 1). 

35 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 

(EU) 2016/1919 af 26. oktober 2016 om 

retshjælp til mistænkte og tiltalte i 

straffesager og til eftersøgte i sager 

angående europæiske arrestordrer (EUT L 

297 af 4.11.2016, s. 1). 

35 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 

(EU) 2016/1919 af 26. oktober 2016 om 

retshjælp til mistænkte og tiltalte i 

straffesager og til eftersøgte i sager 

angående europæiske arrestordrer (EUT L 

297 af 4.11.2016, s. 1). 

Or. it 

 

Ændringsforslag  84 

Eva Joly 

 

Forslag til forordning 

Betragtning 20 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(20) Med henblik på dette bør afgørelser 

om indefrysning og konfiskation 

fremsendes direkte til 

fuldbyrdelsesmyndigheden eller eventuelt 

til en central myndighed. 

(20) Med henblik på dette bør afgørelser 

om indefrysning og konfiskation 

fremsendes direkte til 

fuldbyrdelsesmyndigheden og 

kommunikeres til en central myndighed, 

som er ansvarlig for at bistå de 

kompetente myndigheder, registrere 

sendte og modtagne afgørelser om 

indefrysning eller konfiskation på 

nationalt niveau og strømline udsendelsen 

og modtagelsen af afgørelser. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  85 

Barbara Spinelli 

 

Forslag til forordning 

Betragtning 21 
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Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(21) En afgørelse om konfiskation bør 

fremsendes sammen med en standardattest. 

(21) En afgørelse om konfiskation eller 

indefrysning bør fremsendes sammen med 

en standardattest. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  86 

Barbara Spinelli 

 

Forslag til forordning 

Betragtning 25 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(25) Ved fuldbyrdelsen af en afgørelse 

om indefrysning bør 

udstedelsesmyndigheden og 

fuldbyrdelsesmyndigheden tage skyldigt 

hensyn til efterforskningens fortrolighed. 

Fuldbyrdelsesmyndigheden bør navnlig 

garantere fortroligheden af oplysningerne 

og indholdet i afgørelsen om indefrysning. 

(25) Uden at foregribe enhver berørt 

persons ret til oplysninger bør 

udstedelsesmyndigheden og 

fuldbyrdelsesmyndigheden tage skyldigt 

hensyn til efterforskningens fortrolighed 

ved fuldbyrdelsen af en afgørelse om 

indefrysning. Fuldbyrdelsesmyndigheden 

bør navnlig garantere fortroligheden af 

oplysningerne og indholdet i afgørelsen om 

indefrysning. 

Or. en 

Begrundelse 

Skyggeordføreren er enig med ordføreren i at: "Det er nødvendigt at præcisere forholdet 

mellem forpligtelsen til at give oplysninger og kravene om fortrolighed. En efterforsknings 

fortrolige karakter kan ikke fratage en person sin ret til information." 

 

Ændringsforslag  87 

Eva Joly 

 

Forslag til forordning 

Betragtning 26 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(26) Anerkendelsen og fuldbyrdelsen af (26) Anerkendelsen og fuldbyrdelsen af 
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en afgørelse om indefrysning eller 

konfiskation bør ikke afslås af andre 

grunde end dem, der er fastsat i denne 

forordning. Det skal navnlig være muligt 

for fuldbyrdelsesmyndigheden ikke at 

anerkende og fuldbyrde en afgørelse om 

konfiskation på grundlag af ne bis in idem-

princippet, en interesseret parts rettigheder 

eller retten til at være til stede under 

retssagen. 

en afgørelse om indefrysning eller 

konfiskation bør ikke afslås af andre 

grunde end dem, der er fastsat i denne 

forordning. Det skal navnlig være muligt 

for fuldbyrdelsesmyndigheden ikke at 

anerkende og fuldbyrde en afgørelse om 

konfiskation på grundlag af 

grundlæggende rettigheder, ne bis in 

idem-princippet, en interesseret parts 

rettigheder eller retten til at være til stede 

under retssagen. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  88 

Birgit Sippel, Emilian Pavel 

 

Forslag til forordning 

Betragtning 26 a (ny) 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 (26a) Oprettelsen af et område med 

frihed, sikkerhed og retfærdighed i 

Unionen er baseret på gensidig tillid og en 

formodning om alle medlemsstaters 

overholdelse af EU-retten, navnlig de 

grundlæggende rettigheder. Denne 

formodning er dog afviselig. Hvis der er 

vægtige grunde til at tro, at fuldbyrdelsen 

af en afgørelse om konfiskation eller 

indefrysning ville medføre krænkelse af 

en af den berørte persons grundlæggende 

rettigheder, og at fuldbyrdelsesstaten ville 

tilsidesætte sine pligter vedrørende 

beskyttelse af de grundlæggende 

rettigheder, der anerkendes i chartret, bør 

fuldbyrdelsen af afgørelsen om 

konfiskation eller indefrysning derfor 

afslås. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  89 
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Nuno Melo, Axel Voss 

 

Forslag til forordning 

Betragtning 26 a (ny) 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 (26a) Oprettelsen af et område med 

frihed, sikkerhed og retfærdighed i 

Unionen er baseret på gensidig tillid og en 

formodning om alle medlemsstaters 

overholdelse af EU-retten, navnlig de 

grundlæggende rettigheder. Denne 

formodning er dog afviselig. Hvis der er 

vægtige grunde til at tro, at fuldbyrdelsen 

af en afgørelse om konfiskation eller 

indefrysning ville medføre krænkelse af 

en af den berørte persons grundlæggende 

rettigheder, og at fuldbyrdelsesstaten ville 

tilsidesætte sine pligter vedrørende 

beskyttelse af de grundlæggende 

rettigheder, der anerkendes i chartret, bør 

fuldbyrdelsen af afgørelsen om 

konfiskation eller indefrysning derfor 

afslås. 

Or. en 

Begrundelse 

Jeg støtter ændringsforslaget, som ordføreren har foreslået, som gengiver den tekst, der er 

vedtaget i direktiv 2014/41/EU om den europæiske efterforskningskendelse i straffesager, som 

jeg var ordfører for. Det omhandlede direktiv underbygger princippet om gensidig 

anerkendelse af retsafgørelser inden for området retligt samarbejde i straffesager, som bør 

bruges som model for fremtidige instrumenter til gensidig anerkendelse.  

 

Ændringsforslag  90 

Barbara Spinelli 

 

Forslag til forordning 

Betragtning 26 a (ny) 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 (26a) Ne bis in idem-princippet er et 

grundlæggende retsprincip i Unionen som 

anerkendt i chartret og udviklet i EU-
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Domstolens retspraksis. 

Fuldbyrdelsesmyndigheden bør derfor 

kunne afslå at fuldbyrde en afgørelse om 

konfiskation eller indefrysning, hvis 

fuldbyrdelsen strider mod dette princip. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  91 

Birgit Sippel, Emilian Pavel 

 

Forslag til forordning 

Betragtning 26 b (ny) 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 (26b) Denne forordning respekterer de 

grundlæggende rettigheder og overholder 

de principper, der er fastsat i artikel 6 i 

TEU og i chartret, navnlig afsnit VI, i 

international lovgivning og internationale 

aftaler, som Unionen eller alle 

medlemsstaterne er part i, herunder den 

europæiske konvention til beskyttelse af 

menneskerettigheder og grundlæggende 

frihedsrettigheder, og i medlemsstaternes 

forfatning på deres respektive 

anvendelsesområder. Intet i denne 

forordning kan fortolkes som et forbud 

mod at afslå at fuldbyrde en afgørelse om 

konfiskation eller indefrysning, hvis der 

er objektive grunde til at formode, at den 

pågældende afgørelse er udstedt med det 

formål at retsforfølge eller straffe en 

person på grund af den pågældendes køn, 

race eller etniske baggrund, religion, 

seksuelle orientering, nationalitet, sprog 

eller politiske overbevisning, eller at den 

pågældendes situation kan blive skadet af 

en af disse grunde. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  92 
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Nuno Melo, Axel Voss 

 

Forslag til forordning 

Betragtning 26 b (ny) 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 (26b) Denne forordning respekterer de 

grundlæggende rettigheder og overholder 

de principper, der er fastsat i artikel 6 i 

TEU og i chartret, navnlig afsnit VI, i 

international lovgivning og internationale 

aftaler, som Unionen eller alle 

medlemsstaterne er part i, herunder den 

europæiske konvention til beskyttelse af 

menneskerettigheder og grundlæggende 

frihedsrettigheder, og i medlemsstaternes 

forfatning på deres respektive 

anvendelsesområder. Intet i denne 

forordning må fortolkes som et forbud 

mod at afslå at fuldbyrde en afgørelse om 

konfiskation eller indefrysning, hvis der 

er objektive grunde til at formode, at den 

pågældende afgørelse er udstedt med det 

formål at retsforfølge eller straffe en 

person på grund af den pågældendes køn, 

race eller etniske baggrund, religion, 

seksuelle orientering, nationalitet, sprog 

eller politiske overbevisning, eller at den 

pågældendes situation kan blive skadet af 

en af disse grunde. 

Or. en 

Begrundelse 

Jeg støtter ændringsforslaget, som ordføreren har foreslået, som gengiver den tekst, der er 

vedtaget i direktiv 2014/41/EU om den europæiske efterforskningskendelse i straffesager, som 

jeg var ordfører for. Det omhandlede direktiv underbygger princippet om gensidig 

anerkendelse af retsafgørelser inden for området retligt samarbejde i straffesager, som bør 

bruges som model for fremtidige instrumenter til gensidig anerkendelse. 

 

Ændringsforslag  93 

Barbara Spinelli 

 

Forslag til forordning 
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Betragtning 26 b (ny) 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 (26b) Hvis der er vægtige grunde til at 

tro, at fuldbyrdelsen af en afgørelse om 

konfiskation eller indefrysning ville 

medføre krænkelse af en af den berørte 

persons grundlæggende rettigheder, og at 

fuldbyrdelsesstaten ville tilsidesætte sine 

pligter vedrørende beskyttelse af de 

grundlæggende rettigheder, der 

anerkendes i chartret, bør fuldbyrdelsen 

af afgørelsen om konfiskation eller 

indefrysning derfor afslås. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  94 

Barbara Spinelli 

 

Forslag til forordning 

Betragtning 26 c (ny) 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 (26c) Denne forordning respekterer de 

grundlæggende rettigheder og overholder 

de principper, der er fastsat i artikel 6 i 

TEU og i chartret, navnlig afsnit VI, i 

international lovgivning og internationale 

aftaler, som Unionen eller alle 

medlemsstaterne er part i, herunder den 

europæiske konvention til beskyttelse af 

menneskerettigheder og grundlæggende 

frihedsrettigheder, og i medlemsstaternes 

forfatning på deres respektive 

anvendelsesområder. Intet i denne 

forordning må fortolkes som et forbud 

mod at afslå at fuldbyrde en afgørelse om 

konfiskation eller indefrysning, hvis der 

er objektive grunde til at formode, at den 

pågældende afgørelse er udstedt med det 

formål at retsforfølge eller straffe en 

person på grund af den pågældendes køn, 

race eller etniske baggrund, religion, 
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seksuelle orientering, nationalitet, sprog 

eller politiske overbevisning, eller at den 

pågældendes situation kan blive skadet af 

en af disse grunde. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  95 

Emilian Pavel, Maria Grapini 

 

Forslag til forordning 

Betragtning 30 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(30) Fuldbyrdelsen af en afgørelse om 

indefrysning eller konfiskation bør være 

styret af lovgivningen i 

fuldbyrdelsesstaten, og denne stats 

myndigheder har enekompetence 

vedrørende fuldbyrdelsesprocedurerne. 

(30) Fuldbyrdelsen af en afgørelse om 

indefrysning eller en konfiskation bør være 

styret af lovgivningen i 

fuldbyrdelsesstaten, og denne stats 

myndigheder har enekompetence 

vedrørende fuldbyrdelsesprocedurerne. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  96 

Monica Macovei 

 

Forslag til forordning 

Betragtning 32 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(32) Ofrenes ret til godtgørelse og 

tilbagegivelse bør ikke berøreres i 

grænseoverskridende sager. Reglerne for 

afståelse af de konfiskerede formuegoder 

bør prioritere godtgørelse og tilbagegivelse 

af formuegoder til ofrene. Medlemsstaterne 

bør ligeledes tage hensyn til deres pligt til 

at bistå ved inddrivelse af skattekrav fra 

andre medlemsstater i henhold til direktiv 

2010/24/EU36. 

(32) Ofrenes ret til godtgørelse og 

tilbagegivelse bør ikke berøres i 

grænseoverskridende sager. Reglerne for 

afståelse af de konfiskerede formuegoder 

bør prioritere godtgørelse og tilbagegivelse 

af formuegoder til ofrene, idet der 

omhyggeligt tages højde for, at ofrene 

omfatter store samfundsgrupper og endda 

hele lande f.eks. i tilfælde af korruption, 

massiv skatteunddragelse, skattesvig eller 

hvidvaskning af penge. Medlemsstaterne 

bør ligeledes tage hensyn til deres pligt til 
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at bistå ved inddrivelse af skattekrav fra 

andre medlemsstater i henhold til direktiv 

2010/24/EU36. 

_________________ _________________ 

36 Rådets direktiv 2010/24/EU af 16. marts 

2010 om gensidig bistand ved inddrivelse 

af fordringer i forbindelse med skatter, 

afgifter og andre foranstaltninger (EUT L 

84 af 31.3.2010, s. 1). 

36 Rådets direktiv 2010/24/EU af 16. marts 

2010 om gensidig bistand ved inddrivelse 

af fordringer i forbindelse med skatter, 

afgifter og andre foranstaltninger (EUT L 

84 af 31.3.2010, s. 1). 

Or. en 

 

Ændringsforslag  97 

Barbara Spinelli 

 

Forslag til forordning 

Betragtning 32 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(32) Ofrenes ret til godtgørelse og 

tilbagegivelse bør ikke berøreres i 

grænseoverskridende sager. Reglerne for 

afståelse af de konfiskerede formuegoder 

bør prioritere godtgørelse og tilbagegivelse 

af formuegoder til ofrene. Medlemsstaterne 

bør ligeledes tage hensyn til deres pligt til 

at bistå ved inddrivelse af skattekrav fra 

andre medlemsstater i henhold til direktiv 

2010/24/EU36. 

(32) Ofrenes ret til godtgørelse og 

tilbagegivelse må ikke berøres i 

grænseoverskridende sager. Reglerne for 

afståelse af de konfiskerede formuegoder 

må prioritere godtgørelse og tilbagegivelse 

af formuegoder til ofrene. Medlemsstaterne 

bør ligeledes tage hensyn til deres pligt til 

at bistå ved inddrivelse af skattekrav fra 

andre medlemsstater i henhold til direktiv 

2010/24/EU36. 

_________________ _________________ 

36 Rådets direktiv 2010/24/EU af 16. marts 

2010 om gensidig bistand ved inddrivelse 

af fordringer i forbindelse med skatter, 

afgifter og andre foranstaltninger (EUT L 

84 af 31.3.2010, s. 1). 

36 Rådets direktiv 2010/24/EU af 16. marts 

2010 om gensidig bistand ved inddrivelse 

af fordringer i forbindelse med skatter, 

afgifter og andre foranstaltninger (EUT L 

84 af 31.3.2010, s. 1). 

Or. en 

 

Ændringsforslag  98 

Barbara Spinelli 
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Forslag til forordning 

Betragtning 32 a (ny) 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 (32a) Formuegoder, der er indefrosset 

med henblik på efterfølgende 

konfiskation, og konfiskerede 

formuegoder bør forvaltes på passende vis 

for ikke at miste økonomisk værdi og for 

at tilskynde deres genbrug til sociale 

formål og undgå risikoen for yderligere 

kriminel infiltration. I overensstemmelse 

hermed bør medlemsstaterne træffe de 

nødvendige foranstaltninger, herunder 

salg eller overførsel af formuegodet, for at 

mindske sådanne tab og fremme sociale 

mål. De bør træffe alle hensigtsmæssige 

foranstaltninger af lovgivningsmæssig 

eller anden art, såsom oprettelse af 

nationale centrale kontorer for 

forvaltning af aktiver eller lignende 

mekanismer for at sikre en korrekt 

forvaltning af de indefrosne eller 

konfiskerede formuegoder. 

Or. en 

Begrundelse 

Skyggeordføreren er enig med ordføreren i at: "Det er vigtigt på europæisk plan og i 

medlemsstaterne at fremme den bedst mulige forvaltning af indefrosne og konfiskerede 

formuegoder og genanvendelse af dem til sociale formål, til erstatning til ofrene, ofrenes 

familier og virksomheder, der er ofre for organiseret kriminalitet, eller til bekæmpelse af 

denne organiserede kriminalitet." 

 

Ændringsforslag  99 

Salvatore Domenico Pogliese 

 

Forslag til forordning 

Betragtning 32 a (ny) 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 (32a) Reglerne for afståelse af de 

konfiskerede formuegoder bør omfatte 

passende former for kompensation til 
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familierne til politifolk og offentlige 

embedsmænd, der er døde under 

udøvelsen af deres hverv, såvel som 

politifolk og offentlige embedsmænd, som 

har pådraget sig en permanent invaliditet 

under udøvelsen af deres hverv. I den 

henseende bør hver medlemsstat etablere 

en fond for at kompensere disse personer 

og overføre en del af de konfiskerede 

formuegoder til denne fond. 

Or. it 

 

Ændringsforslag  100 

Salvatore Domenico Pogliese 

 

Forslag til forordning 

Betragtning 32 b (ny) 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 (32b) En del af de konfiskerede 

formuegoder bør anvendes til finansiering 

af faciliteter, der forvaltes på EU-plan, til 

bekæmpelse af organiseret kriminalitet og 

terrorisme. En del af de formuegoder, der 

konfiskeres af medlemsstaterne, bør 

overføres til EU’s budget for at bidrage 

med yderligere finansiering til Europols 

og det europæiske center for 

terrorbekæmpelses aktiviteter. 

Or. it 

 

Ændringsforslag  101 

Salvatore Domenico Pogliese 

 

Forslag til forordning 

Betragtning 32 c (ny) 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 (32c) Konfiskerede formuegoder bør 

forvaltes hensigtsmæssigt med henblik på 
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yderligere at understrege og fremme 

overholdelsen af lov ved at anvende disse 

goder til social og økonomisk gavn for de 

lokalsamfund, som berøres direkte af 

forbrydelser, der er blevet begået af 

kriminelle og terroristiske organisationer. 

Or. it 

 

Ændringsforslag  102 

Maria Grapini 

 

Forslag til forordning 

Betragtning 35 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(35) Med henblik på at ændre attesten 

og formularen i bilag I og II til denne 

forordning bør beføjelsen til at vedtage 

retsakter i overensstemmelse med artikel 

290 i traktaten om Den Europæiske Unions 

funktionsmåde uddelegeres til 

Kommissionen. Det er navnlig vigtigt, at 

Kommissionen foretager passende høringer 

under sine forberedelser til udarbejdelsen 

af delegerede retsakter, herunder på 

ekspertniveau. Kommissionen bør i 

forbindelse med forberedelsen og 

udarbejdelsen af delegerede retsakter sørge 

for samtidig, rettidig og hensigtsmæssig 

fremsendelse af relevante dokumenter til 

Europa-Parlamentet og Rådet. 

(35) Med henblik på at ændre attesten 

og formularen i bilag I og II til denne 

forordning bør beføjelsen til at vedtage 

retsakter i overensstemmelse med artikel 

290 i traktaten om Den Europæiske Unions 

funktionsmåde uddelegeres til 

Kommissionen. Det er navnlig vigtigt, at 

Kommissionen foretager passende høringer 

med specialiserede myndigheder i 

medlemsstaterne og tilsvarende 

europæiske agenturer under sine 

forberedelser til udarbejdelsen af 

delegerede retsakter, herunder på 

ekspertniveau. Kommissionen bør i 

forbindelse med forberedelsen og 

udarbejdelsen af delegerede retsakter sørge 

for samtidig, rettidig og hensigtsmæssig 

fremsendelse af relevante dokumenter til 

Europa-Parlamentet og Rådet. 

Or. ro 

 

Ændringsforslag  103 

Gilles Lebreton, Nicolas Bay 

 

Forslag til forordning 

Betragtning 36 
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Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(36) Eftersom målet med denne 

forordning, nemlig den gensidige 
anerkendelse og fuldbyrdelse af afgørelser 

om indefrysning og konfiskation, ikke i 

tilstrækkelig grad kan opfyldes af 

medlemsstaterne, men kan på grund af 

dens omfang og virkninger bedre nås på 

EU-plan, kan Unionen vedtage 
foranstaltninger i overensstemmelse med 

nærhedsprincippet, jf. artikel 5 i traktaten 

om Den Europæiske Union. I 

overensstemmelse med 

proportionalitetsprincippet, jf. nævnte 

artikel, går forordningen ikke ud over, 

hvad der er nødvendigt for at nå disse mål. 

(36) Gensidig anerkendelse og 

fuldbyrdelse af afgørelser om indefrysning 

og konfiskation opnås ved foranstaltninger, 

der skal være i overensstemmelse med 

nærhedsprincippet, jf. artikel 5 i traktaten 

om Den Europæiske Union. I 

overensstemmelse med 

proportionalitetsprincippet, jf. nævnte 

artikel, går forordningen ikke ud over, 

hvad der er nødvendigt for at nå disse mål. 

Or. fr 

 

Ændringsforslag  104 

Monica Macovei 

 

Forslag til forordning 

Artikel 1 – stk. 1 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

1. I denne forordning fastsættes regler, 

hvorefter en medlemsstat skal anerkende 

og på sit område fuldbyrde en afgørelse om 

indefrysning eller konfiskation truffet af en 

anden medlemsstat i forbindelse med en 

straffesag. 

1. I denne forordning fastsættes regler, 

hvorefter en medlemsstat skal anerkende 

og på sit område fuldbyrde en afgørelse om 

indefrysning eller konfiskation truffet af en 

anden medlemsstat i forbindelse med en 

straffesag eller en civilretlig eller 

administrativ procedure. Denne 

forordning fastsætter regler for gensidig 

anerkendelse af afgørelser om 

indefrysning og konfiskation angående de 

væsentligste former for konfiskation i 

medlemstaterne: Almindelig konfiskation, 

udvidet konfiskation, konfiskation hos 

tredjemand, værdibaseret konfiskation, 

konfiskation, hvor der ikke er sket 

domfældelse. 
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Or. en 

 

Ændringsforslag  105 

Emil Radev 

 

Forslag til forordning 

Artikel 1 – stk. 1 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

1. I denne forordning fastsættes regler, 

hvorefter en medlemsstat skal anerkende 

og på sit område fuldbyrde en afgørelse om 

indefrysning eller konfiskation truffet af en 

anden medlemsstat i forbindelse med en 

straffesag. 

(Vedrører ikke den danske tekst) 

Or. bg 

 

Ændringsforslag  106 

Ignazio Corrao, Laura Ferrara, Fabio Massimo Castaldo 

 

Forslag til forordning 

Artikel 1 – stk. 1 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

1. I denne forordning fastsættes regler, 

hvorefter en medlemsstat skal anerkende 

og på sit område fuldbyrde en afgørelse om 

indefrysning eller konfiskation truffet af en 

anden medlemsstat i forbindelse med en 

straffesag. 

1. I denne forordning fastsættes regler, 

hvorefter en medlemsstat skal anerkende 

og på sit område fuldbyrde en afgørelse om 

indefrysning eller konfiskation truffet af en 

anden medlemsstat i forbindelse med en 

strafforfølgning. 

Or. it 

 

Ændringsforslag  107 

Maria Grapini, Emilian Pavel 

 

Forslag til forordning 

Artikel 1 – stk. 2 
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Kommissionens forslag Ændringsforslag 

2. Denne forordning indebærer ikke 

nogen ændring af pligten til at respektere 

de grundlæggende rettigheder og 

grundlæggende retsprincipper, således som 

de er defineret i artikel 6 i TEU. 

2. Denne forordning indebærer ikke 

nogen ændring af pligten til at respektere 

de grundlæggende rettigheder og 

grundlæggende retsprincipper, navnlig ret 

til et forsvar, ret til en retfærdig 

rettergang og ejendomsret, således som de 

er fastsat i artikel 6 i TEU. 

Or. ro 

 

Ændringsforslag  108 

Emil Radev 

 

Forslag til forordning 

Artikel 1 – stk. 2 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

2. Denne forordning indebærer ikke 

nogen ændring af pligten til at respektere 

de grundlæggende rettigheder og 

grundlæggende retsprincipper, således som 

de er defineret i artikel 6 i TEU. 

2. Denne forordning indebærer ikke 

nogen ændring af pligten til at respektere 

de grundlæggende rettigheder og 

grundlæggende retsprincipper, således som 

de er defineret i artikel 6 i TEU og i Den 

Europæiske Unions charter om 

grundlæggende rettigheder. 

Or. bg 

 

Ændringsforslag  109 

Barbara Spinelli 

 

Forslag til forordning 

Artikel 1 – stk. 2 a (nyt) 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 2a. Den udstedende myndighed sikrer 

i forbindelse med udstedelsen af en 

afgørelse om indefrysning eller 

konfiskation overholdelse af principperne 

om nødvendighed og proportionalitet. 
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Or. en 

 

Ændringsforslag  110 

Monica Macovei 

 

Forslag til forordning 

Artikel 2 – stk. 1 – nr. 1 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(1) "afgørelse om konfiskation": en 

endelig sanktion eller foranstaltning, som 

er pålagt af en domstol efter en retssag 

vedrørende en strafbar handling, og som 

medfører en fysisk eller juridisk persons 

endelige berøvelse af formuegoder 

1) "afgørelse om konfiskation": en 

endelig sanktion eller foranstaltning, som 

er pålagt af en domstol eller en kompetent 

myndighed efter en retssag vedrørende en 

strafbar handling eller en civilretlig eller 

administrativ forseelse, og som medfører 

en fysisk eller juridisk persons endelige 

berøvelse af formuegoder 

Or. en 

 

Ændringsforslag  111 

Emilian Pavel, Maria Grapini 

 

Forslag til forordning 

Artikel 2 – stk. 1 – nr. 1 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(1) "afgørelse om konfiskation": en 

endelig sanktion eller foranstaltning, som 

er pålagt af en domstol efter en retssag 

vedrørende en strafbar handling, og som 

medfører en fysisk eller juridisk persons 

endelige berøvelse af formuegoder 

1) "afgørelse om konfiskation": en 

foranstaltning, som er pålagt af en domstol 

efter en retssag vedrørende en strafbar 

handling, og som medfører en fysisk eller 

juridisk persons endelige berøvelse af 

formuegoder 

Or. en 

 

Ændringsforslag  112 

Monica Macovei 

 

Forslag til forordning 

Artikel 2 – stk. 1 – nr. 1 a (nyt) 
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Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 1a) ”almindelig konfiskation”: en 

konfiskationsforanstaltning rettet mod et 

aktiv, som er det direkte udbytte fra et 

strafbart forhold 

Or. en 

 

Ændringsforslag  113 

Monica Macovei 

 

Forslag til forordning 

Artikel 2 – stk. 1 – nr. 1 b (nyt) 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 1b) ”udvidet konfiskation”: en 

konfiskationsforanstaltning, der rækker 

ud over det direkte udbytte fra et strafbart 

forhold, hvor det beslaglagte formuegode 

stammer fra strafbar adfærd 

Or. en 

 

Ændringsforslag  114 

Monica Macovei 

 

Forslag til forordning 

Artikel 2 – stk. 1 – nr. 1 c (nyt) 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 1c) ”konfiskation hos tredjemand”: en 

konfiskationsforanstaltning, der foretages 

for at fratage formuegoder fra en anden 

end lovovertræderen – tredjemand – hvor 

den tredjemand er i besiddelse af 

formuegoder, som er videregivet til ham 

af lovovertræderen 

Or. en 
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Ændringsforslag  115 

Monica Macovei 

 

Forslag til forordning 

Artikel 2 – stk. 1 – nr. 1 d (nyt) 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 1d) ”værdibaseret konfiskation”: en 

konfiskationsforanstaltning, i hvilken en 

domstol, når den har fastslået den fordel, 

der er opnået af en person ved en strafbar 

adfærd, pålægger en afgørelse om 

betaling af et pengebeløb, som kan 

inddrives fra hvilken som helst af 

personens formuegoder 

Or. en 

 

Ændringsforslag  116 

Monica Macovei 

 

Forslag til forordning 

Artikel 2 – stk. 1 – nr. 1 e (nyt) 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 1e) ”konfiskation, hvor der ikke er 

sket domfældelse”: en 

konfiskationsforanstaltning, der foretages 

uden en domfældelse og rettet mod et 

aktiv af ulovlig oprindelse. Den omfatter 

sager, hvor domfældelse ikke er mulig, 

fordi mistænkte er blevet syg eller er 

flygtet fra straffemyndigheden, er død 

eller hvor forældelsesfristen er 

overskredet. Den omfatter også sager 

anlagt mod aktivet selv, uanset om 

personen er i besiddelse af formuegoder 

Or. en 
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Ændringsforslag  117 

Emilian Pavel, Maria Grapini 

 

Forslag til forordning 

Artikel 2 – stk. 1 – nr. 2 a (nyt) 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 2a) "interesserede parter": enhver 

fysisk eller juridisk person, herunder 

tredjemand i god tro, som er påvirket af 

denne forordning i overensstemmelse med 

fuldbyrdelsesstatens nationale ret 

Or. en 

 

Ændringsforslag  118 

Emil Radev 

 

Forslag til forordning 

Artikel 2 - stk. 1 - nr. 3 - indledning 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(3) "formuegoder": alle formuegoder 

af enhver art, det være sig rørlige eller 

urørlige formuegoder, fast ejendom eller 

løsøre samt juridiske dokumenter eller 

papirer, der beviser adkomst til eller 

rettigheder over sådanne formuegoder, 

som udstedelsesmyndigheden anser for at: 

3) "formuegoder": penge eller aktiver 

af enhver art, det være sig rørlige eller 

urørlige formuegoder, fast ejendom eller 

løsøre, samt begrænsede 

ejendomsrettigheder og juridiske 

dokumenter eller papirer i enhver form, 

herunder elektronisk eller digital, der 

beviser adkomst til eller rettigheder over 

sådanne aktiver, som 

udstedelsesmyndigheden anser for at: 

Or. bg 

 

Ændringsforslag  119 

Monica Macovei 

 

Forslag til forordning 

Artikel 2 – stk. 1 – nr. 5 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 



 

PE612.375v01-00 34/113 AM\1138070DA.docx 

DA 

(5) "redskaber": enhver form for 

formuegode, der anvendes eller påtænkes 

anvendt på en hvilken som helst måde, helt 

eller delvist, til at begå en eller flere 

strafbare handlinger 

5) "redskaber": enhver form for 

formuegode, der anvendes eller påtænkes 

anvendt på en hvilken som helst måde, helt 

eller delvist, til at begå en eller flere 

strafbare handlinger eller civilretlige eller 

administrative forseelser 

Or. en 

 

Ændringsforslag  120 

Monica Macovei 

 

Forslag til forordning 

Artikel 2 – stk. 1 – nr. 6 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(6) "udstedelsesstat": den medlemsstat, 

hvor en afgørelse om indefrysning eller 

konfiskation træffes i forbindelse med en 

straffesag 

6) "udstedelsesstat": den medlemsstat, 

hvor en afgørelse om indefrysning eller 

konfiskation træffes i forbindelse med en 

straffesag eller en civilretlig eller 

administrativ procedure 

Or. en 

 

Ændringsforslag  121 

Monica Macovei 

 

Forslag til forordning 

Artikel 2 – stk. 1 – nr. 8 – litra a – nr. 2 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(2) en anden kompetent myndighed 

som defineret af udstedelsesstaten, der i 

forbindelse med straffesager har beføjelse 

til at træffe afgørelse om indefrysning of 

formuegoder eller til at fuldbyrde en 

afgørelse om indefrysning i 

overensstemmelse med national ret. 

Desuden skal afgørelsen om indefrysning, 

før den fremsendes til 

fuldbyrdelsesmyndigheden, efter en 

undersøgelse af dens overensstemmelse 

2) en anden kompetent myndighed 

som defineret af udstedelsesstaten der i 

forbindelse med straffesager eller 

civilretlige eller administrative procedurer 
har beføjelse til at træffe afgørelse om 

indefrysning af formuegoder eller til at 

fuldbyrde en afgørelse om indefrysning i 

overensstemmelse med national ret. 

Desuden skal afgørelsen om indefrysning, 

før den fremsendes til 

fuldbyrdelsesmyndigheden, efter en 
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med betingelserne for at træffe en sådan 

afgørelse i henhold til denne forordning, 

navnlig betingelserne i artikel 13, stk. 1, 

godkendes af en dommer, domstol, 

undersøgelsesdommer eller offentlig 

anklager i udstedelsesstaten. Når 

afgørelsen er blevet godkendt af en retslig 

myndighed, kan denne myndighed også 

betragtes som en udstedelsesmyndighed 

med hensyn til fremsendelse af afgørelsen 

undersøgelse af dens overensstemmelse 

med betingelserne for at træffe en sådan 

afgørelse i henhold til denne forordning, 

navnlig betingelserne i artikel 13, stk. 1, 

godkendes af en dommer, domstol, 

undersøgelsesdommer eller offentlig 

anklager i udstedelsesstaten. Når 

afgørelsen er blevet godkendt af en retslig 

myndighed, kan denne myndighed også 

betragtes som en udstedelsesmyndighed 

med hensyn til fremsendelse af afgørelsen 

Or. en 

 

Ændringsforslag  122 

Monica Macovei 

 

Forslag til forordning 

Artikel 2 – stk. 1 - nr. 8 – litra b 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(b) i forbindelse med en afgørelse om 

konfiskation har en kompetent myndighed 

som defineret af udstedelsesstaten 

kompetence til i straffesager at fuldbyrde 

en afgørelse om konfiskation truffet af en 

domstol i henhold til national ret 

b) i forbindelse med en afgørelse om 

konfiskation har en kompetent myndighed 

som defineret af udstedelsesstaten 

kompetence til i straffesager eller 

civilretlige eller administrative procedurer 
at fuldbyrde en afgørelse om konfiskation 

truffet af en domstol i henhold til national 

ret 

Or. en 

 

Ændringsforslag  123 

Emil Radev 

 

Forslag til forordning 

Artikel 3 – stk. 1 – indledning 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

1. En afgørelse om indefrysning eller 

konfiskation medfører fuldbyrdelse uden 

kontrol af dobbelt strafbarhed af de 

1. En afgørelse om indefrysning eller 

konfiskation medfører fuldbyrdelse uden 

kontrol af dobbelt strafbarhed af de 
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handlinger, der giver anledning til 

afgørelsen om indefrysning eller 

konfiskation, udgør en eller flere af 

følgende lovovertrædelser som defineret i 

udstedelsesstatens lovgivning, og er 

strafbare i udstedelsesstaten med en 

maksimal frihedsstraf på mindst tre år: 

handlinger – herunder medvirken og 

forberedelseshandlinger samt forsøg – der 

giver anledning til afgørelsen om 

indefrysning eller konfiskation, udgør en 

eller flere af følgende lovovertrædelser 

som defineret i udstedelsesstatens 

lovgivning, og er strafbare i 

udstedelsesstaten med en maksimal 

frihedsstraf på mindst tre år: 

Or. bg 

 

Ændringsforslag  124 

Monica Macovei 

 

Forslag til forordning 

Artikel 3 – stk. 1 – indledning 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

1. En afgørelse om indefrysning eller 

konfiskation medfører fuldbyrdelse uden 

kontrol af dobbelt strafbarhed af de 

handlinger, der giver anledning til 

afgørelsen om indefrysning eller 

konfiskation, udgør en eller flere af 

følgende lovovertrædelser som defineret i 

udstedelsesstatens lovgivning, og er 

strafbare i udstedelsesstaten med en 

maksimal frihedsstraf på mindst tre år: 

1. En afgørelse om indefrysning eller 

konfiskation medfører fuldbyrdelse uden 

kontrol af dobbelt strafbarhed af de 

handlinger, der giver anledning til 

afgørelsen om indefrysning eller 

konfiskation, udgør en eller flere af 

følgende lovovertrædelser som defineret i 

udstedelsesstatens lovgivning, og er 

strafbare i udstedelsesstaten med en 

maksimal frihedsstraf på mindst to år: 

Or. en 

 

Ændringsforslag  125 

Ignazio Corrao, Laura Ferrara, Fabio Massimo Castaldo 

 

Forslag til forordning 

Artikel 3 – stk. 1 – led 2 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

– terrorisme – terrorisme, herunder 

lovovertrædelser, der er omfattet af 

direktiv (EU) 2017/541 
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Or. it 

 

Ændringsforslag  126 

Ignazio Corrao, Laura Ferrara, Fabio Massimo Castaldo 

 

Forslag til forordning 

Artikel 3 – stk. 1 – led 3 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

– menneskehandel – slaveri og menneskehandel 

Or. it 

 

Ændringsforslag  127 

Maria Grapini 

 

Forslag til forordning 

Artikel 3 – stk. 1 – led 6 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

– ulovlig handel med våben, 

ammunition og sprængstoffer 

– ulovlig handel med våben, 

ammunition og sprængstoffer, farlige 

kemiske stoffer, produkter, der påvirker 

ozonlaget  

Or. ro 

 

Ændringsforslag  128 

Monica Macovei 

 

Forslag til forordning 

Artikel 3 – stk. 1 – led 8 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

– svig og svigrelaterede overtrædelser 

af straffelovgivningen som defineret i 

direktiv 2017/xxx/EU om bekæmpelse af 

svig mod Unionens finansielle interesser 

ved hjælp af strafferetlige bestemmelser 

– svig og svigrelaterede overtrædelser 

af straffelovgivningen som defineret i 

direktiv (EU) 2017/xxx om bekæmpelse af 

svig mod Unionens finansielle interesser 

ved hjælp af strafferetlige bestemmelser, 
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herunder skattesvig og skatteunddragelse 

Or. en 

 

Ændringsforslag  129 

Ignazio Corrao, Laura Ferrara, Fabio Massimo Castaldo 

 

Forslag til forordning 

Artikel 3 – stk. 1 – led 9 a (nyt) 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 – skattemæssige lovovertrædelser i 

forbindelse med direkte og indirekte 

skatter, herunder at undgå beskatning ved 

at skjule indkomst, der er indtjent enten 

lovligt eller ulovligt, fra at blive 

konstateret, og undgå at den relevante 

skat kan opkræves af 

skattemyndighederne 

Or. it 

 

Ændringsforslag  130 

Monica Macovei 

 

Forslag til forordning 

Artikel 3 – stk. 1 – led 10 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

– hvidvaskning af udbyttet fra 

strafbart forhold 

– hvidvaskning af udbyttet fra 

strafbart forhold, herunder hvidvaskning 

af egne penge 

Or. en 

 

Ændringsforslag  131 

Monica Macovei 

 

Forslag til forordning 

Artikel 3 – stk. 1 – led 12 
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Kommissionens forslag Ændringsforslag 

– internetkriminalitet – cyberkriminalitet og al anden 

internetkriminalitet 

Or. en 

 

Ændringsforslag  132 

Salvatore Domenico Pogliese 

 

Forslag til forordning 

Artikel 3 – stk. 1 – led 12 a (nyt) 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 – forbrydelser mod intellektuel og 

industriel ejendomsret 

Or. it 

Begrundelse 

De tilføjede strafbare handlinger bygger på gældende lovgivning om indefrysning og 

konfiskation i de italienske juridiske rammer. På baggrund af den italienske erfaring anses 

det for vigtigt at medtage disse typer af lovovertrædelser, da de udgør betydelige 

finansieringskilder for den organiserede kriminalitet. 

 

Ændringsforslag  133 

Maria Grapini 

 

Forslag til forordning 

Artikel 3 – stk. 1 – led 13 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

– miljøkriminalitet, herunder ulovlig 

handel med truede dyrearter og ulovlig 

handel med truede plantearter og træsorter 

– miljøkriminalitet, herunder ulovlig 

handel med truede dyrearter, ulovlig 

handel med truede plantearter og træsorter 

og ulovlig handel med træ  

Or. ro 
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Ændringsforslag  134 

Salvatore Domenico Pogliese 

 

Forslag til forordning 

Artikel 3 – stk. 1 – led 13 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

– miljøkriminalitet, herunder ulovlig 

handel med truede dyrearter og ulovlig 

handel med truede plantearter og træsorter 

– miljøkriminalitet, herunder ulovlig 

handel med truede dyrearter og ulovlig 

handel med truede plantearter og -sorter 

samt ulovlig handel med affald 

Or. it 

Begrundelse 

De tilføjede strafbare handlinger bygger på gældende lovgivning om indefrysning og 

konfiskation i de italienske juridiske rammer. På baggrund af den italienske erfaring anses 

det for vigtigt at medtage disse typer af lovovertrædelser, da de udgør betydelige 

finansieringskilder for den organiserede kriminalitet. 

 

Ændringsforslag  135 

Ignazio Corrao, Laura Ferrara, Fabio Massimo Castaldo 

 

Forslag til forordning 

Artikel 3 – stk. 1 – led 13 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

– miljøkriminalitet, herunder ulovlig 

handel med truede dyrearter og ulovlig 

handel med truede plantearter og træsorter 

– miljøkriminalitet, herunder ulovlig 

handel med og ulovlig deponering af 

affald og truede dyrearter og ulovlig 

handel med truede plantearter og -sorter 

Or. it 

 

Ændringsforslag  136 

Maria Grapini 

 

Forslag til forordning 

Artikel 3 – stk. 1 – led 16 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 
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– ulovlig handel med menneskevæv 

og -organer 

– ulovlig handel med menneskevæv, -

organer og -celler 

Or. ro 

 

Ændringsforslag  137 

Maria Grapini 

 

Forslag til forordning 

Artikel 3 – stk. 1 – led 20 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

– ulovlig handel med kulturgoder, 

herunder antikviteter og kunstgenstande 

– ulovlig handel med kulturgoder, 

herunder antikviteter og kunstgenstande; 

ulovlig handel med ædelmetaller, deres 

legeringer og ædelstene 

Or. ro 

 

Ændringsforslag  138 

Gilles Lebreton, Nicolas Bay 

 

Forslag til forordning 

Artikel 3 – stk. 1 – led 21 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

– bedrageri udgår 

Or. fr 

 

Ændringsforslag  139 

Salvatore Domenico Pogliese 

 

Forslag til forordning 

Artikel 3 – stk. 1 – led 22 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

– afkrævning af beskyttelsespenge og 

pengeafpresning 

– afkrævning af beskyttelsespenge og 

pengeafpresning samt åger 
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Or. it 

Begrundelse 

De tilføjede strafbare handlinger bygger på gældende lovgivning om indefrysning og 

konfiskation i de italienske juridiske rammer. På baggrund af den italienske erfaring anses 

det for vigtigt at medtage disse typer af lovovertrædelser, da de udgør betydelige 

finansieringskilder for den organiserede kriminalitet. 

 

Ændringsforslag  140 

Salvatore Domenico Pogliese 

 

Forslag til forordning 

Artikel 3 – stk. 1 – led 23 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

– efterligninger og fremstilling af 

piratudgaver af produkter 

– smugling, efterligninger og 

fremstilling af piratudgaver af produkter 

Or. it 

Begrundelse 

De tilføjede strafbare handlinger bygger på gældende lovgivning om indefrysning og 

konfiskation i de italienske juridiske rammer. På baggrund af den italienske erfaring anses 

det for vigtigt at medtage disse typer af lovovertrædelser, da de udgør betydelige 

finansieringskilder for den organiserede kriminalitet. 

 

Ændringsforslag  141 

Maria Grapini 

 

Forslag til forordning 

Artikel 3 – stk. 1 – led 27 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

– ulovlig handel med nukleare eller 

radioaktive materialer 

– ulovlig handel med nukleare, 

radioaktive eller biologiske materialer 

Or. ro 

 

Ændringsforslag  142 
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Gilles Lebreton, Nicolas Bay 

 

Forslag til forordning 

Artikel 3 – stk. 1 – led 28 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

– handel med stjålne motorkøretøjer udgår 

Or. fr 

 

Ændringsforslag  143 

Eva Joly 

 

Forslag til forordning 

Artikel 3 – stk. 1 a (nyt) 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 1a. En afgørelse om indefrysning eller 

konfiskation medfører fuldbyrdelse uden 

kontrol af dobbelt strafbarhed af de 

handlinger, der giver anledning til 

afgørelsen om indefrysning eller 

konfiskation, udgør skattesvig, grov 

skattesvig og skatteunddragelse som 

defineret i udstedelsesstatens lovgivning, 

og er strafbare i udstedelsesstaten med en 

maksimal frihedsstraf på mindst to år. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  144 

Eva Joly 

 

Forslag til forordning 

Artikel 4 – stk. 1 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

1. Udstedelsesmyndigheden 

fremsender afgørelsen om konfiskation 

eller en bekræftet genpart heraf sammen 

med attesten, jf. artikel 7, direkte til 

fuldbyrdelsesmyndigheden eller i givet 

1. Udstedelsesmyndigheden 

fremsender afgørelsen om konfiskation 

eller en bekræftet genpart heraf sammen 

med attesten, jf. artikel 7, direkte til 

fuldbyrdelsesmyndigheden og 
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fald til den centrale myndighed, jf. artikel 

27 stk. 2. Fremsendelsen kan ske ved hjælp 

af ethvert middel, som kan frembringe 

skriftlig dokumentation, og således, at 

fuldbyrdelsesmyndigheden kan fastslå 

ægtheden. 

kommunikeret til den centrale myndighed, 

jf. artikel 27 stk. 2. Fremsendelsen kan ske 

ved hjælp af ethvert middel, som kan 

frembringe skriftlig dokumentation, og 

således, at fuldbyrdelsesmyndigheden kan 

fastslå ægtheden. 

Or. en 

Begrundelse 

Den centrale myndighed bør registrere alle afgørelser om konfiskation og indefrysning på 

nationalt niveau og bør derfor informeres om overførslen (se vores ændringsforslag til artikel 

27, stk. 2). 

 

Ændringsforslag  145 

Emilian Pavel, Maria Grapini 

 

Forslag til forordning 

Artikel 4 – stk. 1 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

1. Udstedelsesmyndigheden 

fremsender afgørelsen om konfiskation 

eller en bekræftet genpart heraf sammen 

med attesten, jf. artikel 7, direkte til 

fuldbyrdelsesmyndigheden eller i givet fald 

til den centrale myndighed, jf. artikel 27 

stk. 2. Fremsendelsen kan ske ved hjælp af 

ethvert middel, som kan frembringe 

skriftlig dokumentation, og således, at 

fuldbyrdelsesmyndigheden kan fastslå 

ægtheden. 

1. Udstedelsesmyndigheden 

fremsender afgørelsen om konfiskation 

sammen med attesten, jf. artikel 7, direkte 

til fuldbyrdelsesmyndigheden eller i givet 

fald til den centrale myndighed, jf. artikel 

27 stk. 2. Fremsendelsen kan ske ved hjælp 

af ethvert middel, som kan frembringe 

skriftlig dokumentation, og således, at 

fuldbyrdelsesmyndigheden kan fastslå 

ægtheden. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  146 

Emil Radev 

 

Forslag til forordning 

Artikel 4 – stk. 1 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 
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1. Udstedelsesmyndigheden 

fremsender afgørelsen om konfiskation 

eller en bekræftet genpart heraf sammen 

med attesten, jf. artikel 7, direkte til 

fuldbyrdelsesmyndigheden eller i givet fald 

til den centrale myndighed, jf. artikel 27 

stk. 2. Fremsendelsen kan ske ved hjælp af 

ethvert middel, som kan frembringe 

skriftlig dokumentation, og således, at 

fuldbyrdelsesmyndigheden kan fastslå 

ægtheden. 

1. Udstedelsesmyndigheden 

fremsender afgørelsen om konfiskation 

eller en bekræftet genpart heraf sammen 

med attesten, jf. artikel 7, direkte til 

fuldbyrdelsesmyndigheden eller i givet fald 

til den centrale myndighed, jf. artikel 27 

stk. 2. Fremsendelsen kan ske ved hjælp af 

ethvert middel, som kan frembringe 

skriftlig dokumentation, og således, at 

fuldbyrdelsesmyndigheden kan fastslå dens 

ægthed. 

Or. bg 

 

Ændringsforslag  147 

Monica Macovei 

 

Forslag til forordning 

Artikel 4 – stk. 2 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

2. Vedrører afgørelsen om 

konfiskation et specifikt pengebeløb, 

fremsendes afgørelsen til den medlemsstat, 

hvor udstedelsesmyndigheden har rimelig 

grund til at formode, at den fysiske eller 

juridiske person, som afgørelsen vedrører, 

ejer formuegoder eller har indkomst. 

2. Vedrører afgørelsen om 

konfiskation et specifikt pengebeløb 

angående værdibaseret konfiskation, 

fremsendes afgørelsen til den medlemsstat, 

hvor udstedelsesmyndigheden har rimelig 

grund til at formode, at den fysiske eller 

juridiske person, som afgørelsen vedrører, 

ejer formuegoder eller har indkomst. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  148 

Emilian Pavel, Maria Grapini 

 

Forslag til forordning 

Artikel 4 – stk. 6 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

6. Når den myndighed i 

fuldbyrdelsesstaten, som modtager en 

afgørelse om konfiskation, ikke har 

6. Når den myndighed i 

fuldbyrdelsesstaten, som modtager en 

afgørelse om konfiskation, ikke har 
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kompetence til at anerkende den og træffe 

de fornødne foranstaltninger til at 

fuldbyrde den, fremsender den straks 

afgørelsen til den kompetente 

fuldbyrdelsesmyndighed i sin medlemsstat 

og underretter udstedelsesmyndigheden 

herom. 

kompetence til at anerkende den og træffe 

de fornødne foranstaltninger til at 

fuldbyrde den, fremsender den straks eller 

senest inden for 3 arbejdsdage afgørelsen 

til den kompetente 

fuldbyrdelsesmyndighed i sin medlemsstat 

og underretter udstedelsesmyndigheden 

herom. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  149 

Monica Macovei 

 

Forslag til forordning 

Artikel 4 – stk. 6 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

6. Når den myndighed i 

fuldbyrdelsesstaten, som modtager en 

afgørelse om konfiskation, ikke har 

kompetence til at anerkende den og træffe 

de fornødne foranstaltninger til at 

fuldbyrde den, fremsender den straks 

afgørelsen til den kompetente 

fuldbyrdelsesmyndighed i sin medlemsstat 

og underretter udstedelsesmyndigheden 

herom. 

6. Når den myndighed i 

fuldbyrdelsesstaten, som modtager en 

afgørelse om konfiskation, ikke har 

kompetence til at anerkende den og træffe 

de fornødne foranstaltninger til at 

fuldbyrde den, fremsender den straks og 

senest efter 10 timer afgørelsen til den 

kompetente fuldbyrdelsesmyndighed i sin 

medlemsstat og underretter 

udstedelsesmyndigheden herom. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  150 

Maria Grapini 

 

Forslag til forordning 

Artikel 5 – stk. 1 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

1. En afgørelse om konfiskation kan i 

medfør af artikel 4 kun fremsendes til én 

fuldbyrdelsesstat ad gangen. 

1. En afgørelse om konfiskation kan i 

medfør af artikel 4 principielt kun 

fremsendes til én fuldbyrdelsesstat ad 

gangen. 
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Or. ro 

Begrundelse 

Eftersom der i næste stykke fastsættes de tilfælde, hvor denne afgørelse samtidigt kan 

fremsendes til andre medlemsstater, ville stk. 1 udgå. Ved at indsætte ordet ” principielt” 

tildeles stykket et karakter af generel regel, der kan have undtagelser. 

 

Ændringsforslag  151 

Monica Macovei 

 

Forslag til forordning 

Artikel 6 – stk. 2 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

2. Såfremt en afgørelse om 

konfiskation, der vedrører et pengebeløb, 

fremsendes til en eller flere 

fuldbyrdelsesstater, må den samlede værdi, 

der opnås ved fuldbyrdelsen, ikke overstige 

det maksimale beløb, der er angivet i 

afgørelsen om konfiskation. 

2. Såfremt en afgørelse om 

konfiskation, der vedrører et pengebeløb, 

fremsendes til en eller flere 

fuldbyrdelsesstater, må den samlede værdi, 

der opnås ved fuldbyrdelsen, ikke overstige 

det maksimale beløb, der er angivet i 

afgørelsen om konfiskation. I tilfælde, 

hvor konfiskationen allerede er blevet 

udført fuldt ud eller delvist, skal et sådant 

beløb fratrækkes fuldt ud fra det beløb, 

som fuldbyrdelsesstaten konfiskerer. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  152 

Emilian Pavel, Maria Grapini 

 

Forslag til forordning 

Artikel 6 – stk. 3 – afsnit 1 – indledning 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

Udstedelsesmyndigheden underretter straks 

fuldbyrdelsesmyndigheden ved hjælp af 

ethvert middel, som kan frembringe 

skriftlig dokumentation: 

Udstedelsesmyndigheden underretter straks 

eller senest inden for 3 arbejdsdage 
fuldbyrdelsesmyndigheden ved hjælp af 

ethvert middel, som kan frembringe 

skriftlig dokumentation: 

Or. en 
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Ændringsforslag  153 

Ignazio Corrao, Laura Ferrara, Fabio Massimo Castaldo 

 

Forslag til forordning 

Artikel 6 – stk. 3 – afsnit 1 - indledning 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

Udstedelsesmyndigheden underretter straks 

fuldbyrdelsesmyndigheden ved hjælp af 

ethvert middel, som kan frembringe 

skriftlig dokumentation: 

Udstedelsesmyndigheden underretter straks 

og senest inden for 24 timer 
fuldbyrdelsesmyndigheden ved hjælp af 

ethvert middel, som kan frembringe 

skriftlig dokumentation: 

Or. it 

 

Ændringsforslag  154 

Emilian Pavel, Maria Grapini 

 

Forslag til forordning 

Artikel 6 – stk. 3 – afsnit 1 – litra b 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(b) hvis hele afgørelsen om 

indefrysning eller konfiskation eller dele 

heraf er blevet fuldbyrdet i 

udstedelsesstaten eller i en anden 

fuldbyrdelsesstat, med angivelse af det 

beløb, for hvilket afgørelsen om 

indefrysning eller konfiskation endnu ikke 

er fuldbyrdet 

b) hvis hele afgørelsen om 

konfiskation eller dele heraf er blevet 

fuldbyrdet i udstedelsesstaten eller i en 

anden fuldbyrdelsesstat, med angivelse af 

det beløb, for hvilket afgørelsen om 

konfiskation endnu ikke er fuldbyrdet 

Or. en 

 

Ændringsforslag  155 

Emilian Pavel, Maria Grapini 

 

Forslag til forordning 

Artikel 6 – stk. 4 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 
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4. Når udstedelsesstaten har angivet, 

at den af en eller anden grund ønsker at 

trække afgørelsen tilbage fra 

fuldbyrdelsesstaten, afslutter 

fuldbyrdelsesstaten straks fuldbyrdelsen af 

afgørelsen om konfiskation. 

4. Når udstedelsesstaten har angivet, 

at den af en eller anden grund ønsker at 

trække afgørelsen tilbage fra 

fuldbyrdelsesstaten, afslutter 

fuldbyrdelsesstaten straks fuldbyrdelsen af 

afgørelsen om konfiskation eller senest 

inden for 3 arbejdsdage. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  156 

Ignazio Corrao, Laura Ferrara, Fabio Massimo Castaldo 

 

Forslag til forordning 

Artikel 8 – stk. 4 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

4. Så snart fuldbyrdelsen af afgørelsen 

er afsluttet, giver 

fuldbyrdelsesmyndigheden 

udstedelsesmyndigheden meddelelse om 

dette ved hjælp af ethvert middel, som kan 

frembringe skriftlig dokumentation. 

4. Så snart fuldbyrdelsen af afgørelsen 

er afsluttet, underretter 

fuldbyrdelsesmyndigheden 

udstedelsesmyndigheden om dette straks 

og under alle omstændigheder inden for 

24 timer ved hjælp af ethvert middel, som 

kan frembringe skriftlig dokumentation. 

Or. it 

 

Ændringsforslag  157 

Emilian Pavel, Maria Grapini 

 

Forslag til forordning 

Artikel 9 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

[...] udgår 

Or. en 

 

Ændringsforslag  158 

Barbara Spinelli 
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Forslag til forordning 

Artikel 9 – stk. 1 – afsnit 1 – indledning 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

Fuldbyrdelsesmyndigheden kan kun 

beslutte ikke at anerkende og ikke at 

fuldbyrde afgørelser om konfiskation, hvis: 

Fuldbyrdelsesmyndigheden skal beslutte 

ikke at anerkende og ikke at fuldbyrde 

afgørelser om konfiskation, hvis: 

Or. en 

 

Ændringsforslag  159 

Eva Joly 

 

Forslag til forordning 

Artikel 9 – stk. 1 – afsnit 1 – litra a a (ny) 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 aa) der er vægtige grunde til at 

formode, at fuldbyrdelsen af afgørelsen 

om konfiskation ville være uforeneligt 

med fuldbyrdelsesstatens forpligtelser i 

henhold til artikel 6 i TEU og chartret om 

grundlæggende rettigheder 

Or. en 

 

Ændringsforslag  160 

Monica Macovei 

 

Forslag til forordning 

Artikel 9 – stk. 1 – afsnit 1 – litra b 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(b) fuldbyrdelsen af afgørelsen om 

konfiskation vil være i modstrid med ne bis 

in idem-princippet 

b) fuldbyrdelsen af afgørelsen om 

konfiskation vil være i modstrid med ne bis 

in idem-princippet, forudsat at 

effektiviteten af en konfiskation uden 

forudgående domfældelse ikke bør blive 

påvirket af en midlertidig ikke-udskudt 

aftale om retsforfølgelse 
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Or. en 

 

Ændringsforslag  161 

Monica Macovei 

 

Forslag til forordning 

Artikel 9 – stk. 1 – afsnit 1 – litra c 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(c) der efter fuldbyrdelsesstatens 

lovgivning foreligger immuniteter eller 

privilegier, der forhindrer fuldbyrdelse af 

en national afgørelse om konfiskation af 

de pågældende formuegoder 

udgår 

Or. en 

 

Ændringsforslag  162 

Barbara Spinelli 

 

Forslag til forordning 

Artikel 9 – stk. 1 – afsnit 1 – litra c 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(c) der efter fuldbyrdelsesstatens 

lovgivning foreligger immuniteter eller 

privilegier, der forhindrer fuldbyrdelse af 

en national afgørelse om konfiskation af 

de pågældende formuegoder 

udgår 

Or. en 

 

Ændringsforslag  163 

Monica Macovei 

 

Forslag til forordning 

Artikel 9 – stk. 1 – afsnit 1 – litra d 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(d) afgørelsen om konfiskation er d) afgørelsen om konfiskation er 
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baseret på en strafbar handling, der påstås 

at være begået uden for udstedelsesstatens 

område og helt eller delvis på 

fuldbyrdelsesstatens område, og den 

handling, for hvilken afgørelsen om 

konfiskation er truffet, ikke udgør en 

lovovertrædelse i fuldbyrdelsesstaten 

baseret på en strafbar handling eller 

civilretlig eller administrativ forseelse, der 

påstås at være begået uden for 

udstedelsesstatens område og helt eller 

delvis på fuldbyrdelsesstatens område, og 

den handling, for hvilken afgørelsen om 

konfiskation er truffet, ikke udgør en 

lovovertrædelse i fuldbyrdelsesstaten 

Or. en 

 

Ændringsforslag  164 

Eva Joly 

 

Forslag til forordning 

Artikel 9 – stk. 1 – afsnit 1 – litra f 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(f) hvis den adfærd, som afgørelsen 

om konfiskation er baseret på, ikke udgør 

en lovovertrædelse i fuldbyrdelsesstaten i 

tilfælde som omhandlet i artikel 3, stk. 2; 

for så vidt angår skatter, afgifter, told og 

valutahandel kan fuldbyrdelse af 

afgørelsen om konfiskation dog ikke afslås 

med den begrundelse, at 

fuldbyrdelsesstatens lovgivning ikke 

foreskriver opkrævning af samme type 

skatter og afgifter eller ikke indeholder 

samme type regler om skatter, afgifter, told 

og valutahandel som den i 

udstedelsesstaten 

f) hvis den adfærd, som afgørelsen 

om konfiskation er baseret på, ikke udgør 

en lovovertrædelse i fuldbyrdelsesstaten i 

tilfælde som omhandlet i artikel 3, stk. 2; 

for så vidt angår skatter, afgifter, told og 

valutahandel kan fuldbyrdelse af 

afgørelsen om konfiskation dog ikke afslås 

med den begrundelse, at 

fuldbyrdelsesstatens lovgivning ikke 

foreskriver opkrævning af samme type 

skatter og afgifter eller ikke indeholder 

samme type regler eller strafbare 

handlinger angående skatter, afgifter, told 

og valutahandel som den i 

udstedelsesstaten 

Or. en 

 

Ændringsforslag  165 

Nuno Melo, Axel Voss 

 

Forslag til forordning 

Artikel 9 – stk. 1 – afsnit 1 – litra g a (nyt) 
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Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 ga) der er vægtige grunde til at 

formode, at fuldbyrdelsen af afgørelsen 

om konfiskation vil være uforenelig med 

fuldbyrdelsesstatens forpligtelser i 

henhold til artikel 6 i traktaten om Den 

Europæiske Union og i chartret. 

Or. en 

Begrundelse 

Jeg støtter ændringsforslaget, som ordføreren har foreslået, som gengiver den tekst, der er 

vedtaget i direktiv 2014/41/EU om den europæiske efterforskningskendelse i straffesager, som 

jeg var ordfører for. Det omhandlede direktiv underbygger princippet om gensidig 

anerkendelse af retsafgørelser inden for området retligt samarbejde i straffesager, som bør 

bruges som model for fremtidige instrumenter til gensidig anerkendelse. 

 

Ændringsforslag  166 

Barbara Spinelli 

 

Forslag til forordning 

Artikel 9 – stk. 1 – afsnit 1 – litra g a (nyt) 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 ga) der er vægtige grunde til at 

formode, at fuldbyrdelsen af afgørelsen 

om konfiskation vil være uforenelig med 

fuldbyrdelsesstatens forpligtelser i 

henhold til artikel 6 i traktaten om Den 

Europæiske Union og i chartret. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  167 

Emilian Pavel, Birgit Sippel, Maria Grapini 

 

Forslag til forordning 

Artikel 9 a (ny) 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 
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 Artikel 9 a 

 Grunde til at afslå obligatorisk 

anerkendelse eller fuldbyrdelse af 

afgørelser om konfiskation 

 Medlemsstatens fuldbyrdelsesmyndighed 

skal kun nægte at anerkende og fuldbyrde 

afgørelser om konfiskation, hvis: 

 a) fuldbyrdelsen af afgørelsen om 

konfiskation vil være i modstrid med ne 

bis in idem-princippet 

 b) der efter fuldbyrdelsesstatens 

lovgivning foreligger immuniteter eller 

privilegier, der forhindrer fuldbyrdelse af 

en national afgørelse om konfiskation af 

de pågældende formuegoder 

 c) en godtroende tredjemands 

rettigheder efter fuldbyrdelsesstatens 

lovgivning gør det umuligt at fuldbyrde 

afgørelsen om konfiskation, herunder 

hvis dette er en følge af iværksættelsen af 

retsmidler i overensstemmelse med artikel 

31 

 d) der er vægtige grunde til at 

formode, at fuldbyrdelsen af afgørelsen 

om konfiskation vil være uforenelig med 

fuldbyrdelsesstatens forpligtelser i 

henhold til artikel 6 i traktaten om Den 

Europæiske Union og i chartret. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  168 

Emilian Pavel, Birgit Sippel, Maria Grapini 

 

Forslag til forordning 

Artikel 9 b (ny) 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 Artikel 9 b 

 Grunde til at afslå valgfri anerkendelse 

eller fuldbyrdelse af afgørelser om 

konfiskation 
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 1. Medlemsstatens 

fuldbyrdelsesmyndighed kan kun beslutte 

ikke at anerkende og ikke at fuldbyrde 

afgørelser om konfiskation, hvis: 

 a) attesten, jf. artikel 7, er 

ufuldstændig, tydeligvis ukorrekt eller 

tydeligvis ikke svarer til afgørelsen om 

konfiskation og ikke er udfyldt efter 

høringen i henhold til stk. 2 

 b) afgørelsen om konfiskation er 

baseret på en strafbar handling, der 

påstås at være begået uden for 

udstedelsesstatens område og helt eller 

delvis på fuldbyrdelsesstatens område, og 

den handling, for hvilken afgørelsen om 

konfiskation er truffet, ikke udgør en 

lovovertrædelse i fuldbyrdelsesstaten 

 c) hvis den adfærd, som afgørelsen 

om konfiskation er baseret på, ikke udgør 

en lovovertrædelse i fuldbyrdelsesstaten i 

tilfælde som omhandlet i artikel 3, stk. 2; 

for så vidt angår skatter, afgifter, told og 

valutahandel kan fuldbyrdelse af 

afgørelsen om konfiskation dog ikke 

afslås med den begrundelse, at 

fuldbyrdelsesstatens lovgivning ikke 

foreskriver opkrævning af samme type 

skatter og afgifter eller ikke indeholder 

samme type regler om skatter, afgifter, 

told og valutahandel som den i 

udstedelsesstaten 

 d) den pågældende i henhold til 

attesten i artikel 7 ikke var personligt til 

stede ved retssagen, der førte til en 

afgørelse om konfiskation i forbindelse 

med endelig domfældelse. 

 Denne begrundelse, som kun er 

anerkendt i litra d) i dette stykke, for ikke-

anerkendelse og ikkefuldbyrdelse finder 

ikke anvendelse, når det i attesten hedder, 

at den pågældende i henhold til yderligere 

proceduremæssige krav, som er fastsat i 

udstedelsesstatens nationale ret: 

 1) blev indkaldt rettidigt og dermed 

informeret om den planlagte dato og det 
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planlagte sted for retssagen, der førte til 

afgørelsen om konfiskation, eller ad 

anden vej modtog officielle oplysninger 

om den pågældende retssag på en sådan 

måde, at det utvetydigt kan fastslås, at den 

pågældende var klar over den berammede 

retssag, og i god tid blev informeret om, at 

der kunne afsiges en sådan afgørelse om 

konfiskation, hvis den pågældende ikke 

mødte op ved retssagen 

 2) velvidende, at en straffesag var 

berammet, havde givet 

rettergangsfuldmagt til en advokat, som 

enten af den pågældende selv eller af det 

offentlige var udpeget til at forsvare den 

pågældende under retssagen, og denne 

advokat rent faktisk forestod dennes 

forsvar or 

 3) efter at have fået afgørelsen om 

konfiskation forkyndt og udtrykkeligt 

være blevet underrettet om retten til 

fornyet prøvelse eller anke, hvor personen 

har ret til at deltage, og som giver 

mulighed for, at sagens realiteter inkl. nye 

beviser bliver taget op igen, og som kan 

føre til, at den oprindelige afgørelse bliver 

ændret: 

 - udtrykkeligt har erklæret, at den 

pågældende ikke anfægter afgørelsen om 

konfiskation eller 

 - ikke har anmodet om fornyet prøvelse 

eller anke inden for den gældende frist. 

 2. I de i stk. 1 omhandlede tilfælde 

skal fuldbyrdelsesmyndigheden, inden 

den beslutter ikke at anerkende eller ikke 

at fuldbyrde afgørelsen om konfiskation 

enten helt eller delvis, med alle passende 

midler høre udstedelsesmyndigheden og, 

hvis det er hensigtsmæssigt, anmode 

udstedelsesmyndigheden om hurtigst 

muligt at give supplerende oplysninger. 

 3. Enhver afgørelse om ikke at 

anerkende og fuldbyrde afgørelsen skal 

træffes straks og øjeblikkeligt og senest 

inden for 3 dage meddeles 
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udstedelsesmyndigheden ved hjælp af 

ethvert middel, som kan frembringe 

skriftlig dokumentation. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  169 

Maria Grapini, Emilian Pavel 

 

Forslag til forordning 

Artikel 10 – stk. 1 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

1. Afgørelsen om anerkendelse eller 

fuldbyrdelse af afgørelsen om konfiskation 

træffes, og konfiskationen gennemføres, 

med samme hurtighed og prioritet som i en 

lignende national sag og under alle 

omstændigheder inden for de frister, der er 

fastsat i denne artikel. 

1. Afgørelsen om anerkendelse eller 

fuldbyrdelse af afgørelsen om konfiskation 

træffes, og konfiskationen gennemføres, 

med samme hurtighed og prioritet som i en 

lignende national sag og under alle 

omstændigheder inden for de tydelige og 

fornuftige frister, der er fastsat i denne 

artikel. 

Or. ro 

 

Ændringsforslag  170 

Monica Macovei 

 

Forslag til forordning 

Artikel 10 – stk. 2 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

2. Fuldbyrdelsesmyndigheden træffer 

afgørelse om anerkendelse og fuldbyrdelse 

af afgørelsen om konfiskation så hurtigt 

som muligt og senest 30 dage efter, at 

fuldbyrdelsesmyndigheden har modtaget 

afgørelsen om konfiskation, jf. dog stk. 5. 

2. Fuldbyrdelsesmyndigheden træffer 

afgørelse om anerkendelse og fuldbyrdelse 

af afgørelsen om konfiskation så hurtigt 

som muligt og senest 15 dage efter, at 

fuldbyrdelsesmyndigheden har modtaget 

afgørelsen om konfiskation, jf. dog stk. 5. 

Or. en 
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Ændringsforslag  171 

Ignazio Corrao, Laura Ferrara, Fabio Massimo Castaldo 

 

Forslag til forordning 

Artikel 10 – stk. 2 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

2. Fuldbyrdelsesmyndigheden træffer 

afgørelse om anerkendelse og fuldbyrdelse 

af afgørelsen om konfiskation så hurtigt 

som muligt og senest 30 dage efter, at 

fuldbyrdelsesmyndigheden har modtaget 

afgørelsen om konfiskation, jf. dog stk. 5. 

2. Fuldbyrdelsesmyndigheden træffer 

afgørelse om anerkendelse og fuldbyrdelse 

af afgørelsen om konfiskation så hurtigt 

som muligt og senest 10 dage efter, at 

fuldbyrdelsesmyndigheden har modtaget 

afgørelsen om konfiskation, jf. dog stk. 5. 

Or. it 

 

Ændringsforslag  172 

Gilles Lebreton, Nicolas Bay 

 

Forslag til forordning 

Artikel 10 – stk. 2 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

2. Fuldbyrdelsesmyndigheden træffer 

afgørelse om anerkendelse og fuldbyrdelse 

af afgørelsen om konfiskation så hurtigt 

som muligt og senest 30 dage efter, at 

fuldbyrdelsesmyndigheden har modtaget 

afgørelsen om konfiskation, jf. dog stk. 5. 

2. Fuldbyrdelsesmyndigheden træffer 

afgørelse om anerkendelse og fuldbyrdelse 

af afgørelsen om konfiskation så hurtigt 

som muligt og senest to måneder efter, at 

fuldbyrdelsesmyndigheden har modtaget 

afgørelsen om konfiskation, jf. dog stk. 5. 

Or. fr 

Ændringsforslag  173 

Ignazio Corrao, Laura Ferrara, Fabio Massimo Castaldo 

 

Forslag til forordning 

Artikel 10 – stk. 3 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

3. Fuldbyrdelsesmyndigheden skal 

straks give udstedelsesmyndigheden 

besked om sin afgørelse ved hjælp af 

ethvert middel, som kan frembringe 

3. Fuldbyrdelsesmyndigheden skal 

straks og under alle omstændigheder 

inden for 10 dage give 

udstedelsesmyndigheden besked om sin 
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skriftlig dokumentation. afgørelse ved hjælp af ethvert middel, som 

kan frembringe skriftlig dokumentation. 

Or. it 

 

Ændringsforslag  174 

Monica Macovei 

 

Forslag til forordning 

Artikel 10 – stk. 4 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

4. Medmindre grundene til udsættelse, 

jf. artikel 11, er til stede, gennemfører 

fuldbyrdelsesmyndigheden konfiskationen 

straks, og med forbehold af denne artikels 

stk. 5, senest 30 dage efter at have truffet 

den afgørelse, der er omhandlet i denne 

artikels stk. 2. 

4. Medmindre grundene til udsættelse, 

jf. artikel 11, er til stede, gennemfører 

fuldbyrdelsesmyndigheden konfiskationen 

straks, og med forbehold af denne artikels 

stk. 5, senest 15 dage efter at have truffet 

den afgørelse, der er omhandlet i denne 

artikels stk. 2. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  175 

Ignazio Corrao, Laura Ferrara, Fabio Massimo Castaldo 

 

Forslag til forordning 

Artikel 10 – stk. 4 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

4. Medmindre grundene til udsættelse, 

jf. artikel 11, er til stede, gennemfører 

fuldbyrdelsesmyndigheden konfiskationen 

straks, og med forbehold af denne artikels 

stk. 5, senest 30 dage efter at have truffet 

den afgørelse, der er omhandlet i denne 

artikels stk. 2. 

4. Medmindre grundene til udsættelse, 

jf. artikel 11, er til stede, gennemfører 

fuldbyrdelsesmyndigheden konfiskationen 

straks, og med forbehold af denne artikels 

stk. 5, senest 10 dage efter at have truffet 

den afgørelse, der er omhandlet i denne 

artikels stk. 2. 

Or. it 

 

Ændringsforslag  176 
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Maria Grapini 

 

Forslag til forordning 

Artikel 10 – stk. 4 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

4. Medmindre grundene til udsættelse, 

jf. artikel 11, er til stede, gennemfører 

fuldbyrdelsesmyndigheden konfiskationen 

straks, og med forbehold af denne artikels 

stk. 5, senest 30 dage efter at have truffet 

den afgørelse, der er omhandlet i denne 

artikels stk. 2. 

4. Medmindre grundene til udsættelse, 

jf. artikel 11, er til stede, gennemfører 

fuldbyrdelsesmyndigheden konfiskationen 

straks, og med forbehold af denne artikels 

stk. 5, senest 15 dage efter at have truffet 

den afgørelse, der er omhandlet i denne 

artikels stk. 2. 

Or. ro 

 

Ændringsforslag  177 

Salvatore Domenico Pogliese 

 

Forslag til forordning 

Artikel 10 – stk. 5 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

5. Hvis det i en specifikt tilfælde ikke 

er muligt at overholde tidsfristen i stk. 2 

eller 4, underretter 

fuldbyrdelsesmyndigheden hurtigst muligt 

og med ethvert tilgængeligt middel 

udstedelsesmyndigheden om grundene til 

forsinkelsen og hører 

udstedelsesmyndigheden om en 

hensigtsmæssig tidsplan for udførelsen af 

konfiskationen. I et sådant tilfælde kan 

fristen i stk. 2 eller 4 forlænges med højst 

30 dage. 

5. Hvis det i en specifikt tilfælde ikke 

er muligt at overholde tidsfristen i stk. 2 

eller 4, underretter 

fuldbyrdelsesmyndigheden hurtigst muligt 

og med ethvert middel, som kan 

frembringe skriftlig dokumentation, 
udstedelsesmyndigheden om grundene til 

forsinkelsen og hører 

udstedelsesmyndigheden om en 

hensigtsmæssig tidsplan for udførelsen af 

konfiskationen. I et sådant tilfælde kan 

fristen i stk. 2 eller 4 forlænges med højst 

30 dage. 

Or. it 

 

Ændringsforslag  178 

Emilian Pavel, Maria Grapini 
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Forslag til forordning 

Artikel 10 – stk. 5 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

5. Hvis det i en specifikt tilfælde ikke 

er muligt at overholde tidsfristen i stk. 2 

eller 4, underretter 

fuldbyrdelsesmyndigheden hurtigst muligt 

og med ethvert tilgængeligt middel 

udstedelsesmyndigheden om grundene til 

forsinkelsen og hører 

udstedelsesmyndigheden om en 

hensigtsmæssig tidsplan for udførelsen af 

konfiskationen. I et sådant tilfælde kan 

fristen i stk. 2 eller 4 forlænges med højst 

30 dage. 

5. Hvis det i en specifikt tilfælde ikke 

er muligt at overholde tidsfristen i stk. 2 

eller 4, underretter 

fuldbyrdelsesmyndigheden senest inden 

for 3 arbejdsdage og med ethvert 

tilgængeligt middel 

udstedelsesmyndigheden om grundene til 

forsinkelsen og hører 

udstedelsesmyndigheden om en 

hensigtsmæssig tidsplan for udførelsen af 

konfiskationen. I et sådant tilfælde kan 

fristen i stk. 2 eller 4 forlænges med højst 

30 dage. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  179 

Monica Macovei 

 

Forslag til forordning 

Artikel 10 – stk. 5 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

5. Hvis det i en specifikt tilfælde ikke 

er muligt at overholde tidsfristen i stk. 2 

eller 4, underretter 

fuldbyrdelsesmyndigheden hurtigst muligt 

og med ethvert tilgængeligt middel 

udstedelsesmyndigheden om grundene til 

forsinkelsen og hører 

udstedelsesmyndigheden om en 

hensigtsmæssig tidsplan for udførelsen af 

konfiskationen. I et sådant tilfælde kan 

fristen i stk. 2 eller 4 forlænges med højst 

30 dage. 

5. Hvis det i en specifikt tilfælde ikke 

er muligt at overholde tidsfristen i stk. 2 

eller 4, underretter 

fuldbyrdelsesmyndigheden hurtigst muligt 

og med ethvert tilgængeligt middel 

udstedelsesmyndigheden om grundene til 

forsinkelsen og hører 

udstedelsesmyndigheden om en 

hensigtsmæssig tidsplan for udførelsen af 

konfiskationen. I et sådant tilfælde kan 

fristen i stk. 2 eller 4 forlænges til højst 30 

dage. 

Or. en 
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Ændringsforslag  180 

Emil Radev 

 

Forslag til forordning 

Artikel 11 – stk. 2 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

2. Fuldbyrdelsesmyndigheden skal 

straks udfærdige en rapport til 

udstedelsesmyndigheden ved hjælp af 

ethvert middel, som kan frembringe 

skriftlig dokumentation, om udsættelsen af 

fuldbyrdelsen af afgørelsen, herunder 

grundene til udsættelsen og eventuelt 

udsættelsens forventede varighed. 

2. Fuldbyrdelsesmyndigheden skal 

straks udfærdige en rapport til 

udstedelsesmyndigheden ved hjælp af 

ethvert middel, som kan frembringe 

skriftlig dokumentation, om udsættelsen af 

fuldbyrdelsen af afgørelsen, herunder 

grundene til udsættelsen og eventuelt 

udsættelsens forventede varighed. I 

tilfælde af udsættelse i henhold til 

bestemmelserne i litra b) skal 

udstedelsesmyndigheden, i tilfælde af 

fuldbyrdelse af en afgørelse om 

konfiskation i mere end én medlemsstat, 

udstede nye instrukser med hensyn til det 

nøjagtige beløb, der er genstand for 

konfiskation. 

Or. bg 

 

Ændringsforslag  181 

Ignazio Corrao, Laura Ferrara, Fabio Massimo Castaldo 

 

Forslag til forordning 

Artikel 11 – stk. 2 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

2. Fuldbyrdelsesmyndigheden skal 

straks udfærdige en rapport til 

udstedelsesmyndigheden ved hjælp af 

ethvert middel, som kan frembringe 

skriftlig dokumentation, om udsættelsen af 

fuldbyrdelsen af afgørelsen, herunder 

grundene til udsættelsen og eventuelt 

udsættelsens forventede varighed. 

2. Fuldbyrdelsesmyndigheden skal 

straks og senest inden for 24 timer 

udfærdige en rapport til 

udstedelsesmyndigheden ved hjælp af 

ethvert middel, som kan frembringe 

skriftlig dokumentation, om udsættelsen af 

fuldbyrdelsen af afgørelsen, herunder 

grundene til udsættelsen og udsættelsens 

forventede varighed. 

Or. it 
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Ændringsforslag  182 

Ignazio Corrao, Laura Ferrara, Fabio Massimo Castaldo 

 

Forslag til forordning 

Artikel 11 – stk. 3 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

3. Så snart grunden til udsættelse ikke 

længere er til stede, træffer 

fuldbyrdelsesmyndigheden straks de 

nødvendige foranstaltninger for at 

fuldbyrde afgørelsen og underretter 

udstedelsesmyndigheden herom ved hjælp 

af ethvert middel, som kan frembringe 

skriftlig dokumentation. 

3. Så snart grunden til udsættelse ikke 

længere er til stede, træffer 

fuldbyrdelsesmyndigheden straks og under 

alle omstændigheder inden for 10 dage de 

nødvendige foranstaltninger for at 

fuldbyrde afgørelsen og underretter 

udstedelsesmyndigheden herom ved hjælp 

af ethvert middel, som kan frembringe 

skriftlig dokumentation. 

Or. it 

 

Ændringsforslag  183 

Emilian Pavel, Birgit Sippel, Maria Grapini 

 

Forslag til forordning 

Artikel 11 a (ny) 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 Artikel 11 a 

 Pligt til at underrette de interesserede 

parter om fuldbyrdelsen af afgørelser om 

konfiskation 

 1. Medlemsstaterne træffer de nødvendige 

foranstaltninger for at sikre, at afgørelsen 

om konfiskation meddeles den berørte 

fysiske eller juridiske person, herunder en 

tredjemand i god tro, senest inden for 48 

timer efter afgørelsen er fuldbyrdet. 

Meddelelsen herom skal angive grunden 

eller grundene til den pågældende 

afgørelse. 

 2. Medlemsstaterne træffer de nødvendige 

foranstaltninger for at sikre, at de 
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personer, der er berørt af 

foranstaltningerne i denne forordning, 

har adgang til effektive retsmidler og en 

retfærdig rettergang med henblik på at 

gøre deres rettigheder gældende. 

 3. Personer, hvis formuegoder er berørt af 

afgørelsen om konfiskation, har, uden at 

dette berører direktiv 2012/13/EU og 

direktiv 2013/48/EU, ret til at få adgang 

til en advokat under hele 

konfiskationssagen, hvad angår 

fastsættelse af udbytte og redskaber, med 

henblik på at gøre deres rettigheder 

gældende. De berørte personer oplyses 

om, at de har denne ret. 

 4. Den berørte person skal have en reel 

mulighed for at anfægte sagens 

omstændigheder, herunder specifikke 

forhold og tilgængeligt bevismateriale, på 

grundlag af hvilke det pågældende 

formuegode anses som et formuegode, der 

stammer fra strafbar adfærd. 

 5. Tredjemænd skal kunne gøre krav på 

ejerskab eller på andre former for 

ejendomsret. 

 6. Såfremt ofre som resultat af en strafbar 

handling har krav mod en person, der er 

genstand for en 

konfiskationsforanstaltning i denne 

forordning, træffer medlemsstaterne de 

nødvendige foranstaltninger til at sikre, at 

denne konfiskationsforanstaltning ikke 

forhindrer de pågældende ofre i at søge 

erstatning. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  184 

Emilian Pavel, Maria Grapini 

 

Forslag til forordning 

Artikel 12 – stk. 1 
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Kommissionens forslag Ændringsforslag 

Hvis det selv efter høring af 

udstedelsesmyndigheden viser sig at være 

umuligt at fuldbyrde afgørelsen om 

konfiskation, fordi det formuegode, der 

skal indefryses, allerede er konfiskeret, er 

forsvundet, blevet destrueret eller ikke kan 

findes på det i attesten angivne sted, eller 

fordi det ikke er angivet tilstrækkeligt 

præcist, hvor formuegodet befinder sig, 

underrettes udstedelsesmyndigheden 

straks. Hvis det er muligt, kan afgørelsen 

fuldbyrdes for andre formuegoder i 

henhold til artikel 8, stk. 2 eller 3. 

Hvis det selv efter høring af 

udstedelsesmyndigheden viser sig at være 

umuligt at fuldbyrde afgørelsen om 

konfiskation, fordi det formuegode, der 

skal indefryses, allerede er konfiskeret, er 

forsvundet, blevet destrueret eller ikke kan 

findes på det i attesten angivne sted, eller 

fordi det ikke er angivet tilstrækkeligt 

præcist, hvor formuegodet befinder sig, 

underrettes udstedelsesmyndigheden senest 

inden for 3 arbejdsdage. Hvis det er 

muligt, kan afgørelsen fuldbyrdes for andre 

formuegoder i henhold til artikel 8, stk. 2 

eller 3. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  185 

Ignazio Corrao, Laura Ferrara, Fabio Massimo Castaldo 

 

Forslag til forordning 

Artikel 12 – stk. 1 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

Hvis det selv efter høring af 

udstedelsesmyndigheden viser sig at være 

umuligt at fuldbyrde afgørelsen om 

konfiskation, fordi det formuegode, der 

skal indefryses, allerede er konfiskeret, er 

forsvundet, blevet destrueret eller ikke kan 

findes på det i attesten angivne sted, eller 

fordi det ikke er angivet tilstrækkeligt 

præcist, hvor formuegodet befinder sig, 

underrettes udstedelsesmyndigheden 

straks. Hvis det er muligt, kan afgørelsen 

fuldbyrdes for andre formuegoder i 

henhold til artikel 8, stk. 2 eller 3. 

Hvis det selv efter høring af 

udstedelsesmyndigheden viser sig at være 

umuligt at fuldbyrde afgørelsen om 

konfiskation, fordi det formuegode, der 

skal indefryses, allerede er konfiskeret, er 

forsvundet, blevet destrueret eller ikke kan 

findes på det i attesten angivne sted, eller 

fordi det ikke er angivet tilstrækkeligt 

præcist, hvor formuegodet befinder sig, 

underrettes udstedelsesmyndigheden straks 

og under alle omstændigheder inden for 

24 timer. Hvis det er muligt, kan 

afgørelsen fuldbyrdes for andre 

formuegoder i henhold til artikel 8, stk. 2 

eller 3. 

Or. it 
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Ændringsforslag  186 

Monica Macovei 

 

Forslag til forordning 

Artikel 12 – stk. 1 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

Hvis det selv efter høring af 

udstedelsesmyndigheden viser sig at være 

umuligt at fuldbyrde afgørelsen om 

konfiskation, fordi det formuegode, der 

skal indefryses, allerede er konfiskeret, er 

forsvundet, blevet destrueret eller ikke kan 

findes på det i attesten angivne sted, eller 

fordi det ikke er angivet tilstrækkeligt 

præcist, hvor formuegodet befinder sig, 

underrettes udstedelsesmyndigheden 

straks. Hvis det er muligt, kan afgørelsen 

fuldbyrdes for andre formuegoder i 

henhold til artikel 8, stk. 2 eller 3. 

Hvis det selv efter høring af 

udstedelsesmyndigheden viser sig at være 

umuligt at fuldbyrde afgørelsen om 

konfiskation, fordi det formuegode, der 

skal indefryses, allerede er konfiskeret, er 

forsvundet, blevet destrueret eller ikke kan 

findes på det i attesten angivne sted, eller 

fordi det ikke er angivet tilstrækkeligt 

præcist, hvor formuegodet befinder sig, 

underrettes udstedelsesmyndigheden inden 

for højst 48 timer. Hvis det er muligt, kan 

afgørelsen fuldbyrdes for andre 

formuegoder i henhold til artikel 8, stk. 2 

eller 3. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  187 

Ignazio Corrao, Laura Ferrara, Fabio Massimo Castaldo 

 

Forslag til forordning 

Artikel 13 – stk. 1 – litra a 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(a) udstedelsen af afgørelsen er 

nødvendig og forholdsmæssig med henblik 

på midlertidigt at forhindre destruktion, 

ændring, flytning, overførsel eller 

afhændelse af formuegoder med henblik på 

eventuel efterfølgende konfiskation under 

hensyntagen til den berørte persons 

rettigheder 

a) udstedelsen af afgørelsen er 

nødvendig og forholdsmæssig med henblik 

på midlertidigt at forhindre destruktion, 

ændring, flytning, overførsel eller 

afhændelse af formuegoder med henblik på 

eventuel efterfølgende konfiskation under 

hensyntagen til den berørte persons og 

eventuelle godtroende tredjeparters 
rettigheder 

Or. it 
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Ændringsforslag  188 

Emil Radev 

 

Forslag til forordning 

Artikel 13 – stk. 1 – litra b 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(b) afgørelsen kunne være blevet 

truffet under samme omstændigheder i en 

lignende national sag og 

(Vedrører ikke den danske tekst) 

Or. bg 

 

Ændringsforslag  189 

Ignazio Corrao, Laura Ferrara, Fabio Massimo Castaldo 

 

Forslag til forordning 

Artikel 13 – stk. 1 – litra c 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(c) begrundelsen eller begrundelserne 

for afgørelsen angives korrekt, som 

minimum kortfattet. 

c) begrundelsen eller begrundelserne 

for afgørelsen angives korrekt. 

Or. it 

 

Ændringsforslag  190 

Emilian Pavel, Maria Grapini 

 

Forslag til forordning 

Artikel 13 – stk. 1 – litra c 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(c) begrundelsen eller begrundelserne 

for afgørelsen angives korrekt, som 

minimum kortfattet. 

c) begrundelsen eller begrundelserne 

for afgørelsen angives korrekt. 

Or. en 
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Ændringsforslag  191 

Eva Joly 

 

Forslag til forordning 

Artikel 14 – stk. 1 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

1. Udstedelsesmyndigheden 

fremsender afgørelsen om indefrysning 

sammen med formularen, jf. artikel 16, 

direkte til fuldbyrdelsesmyndigheden eller 

i givet fald til den centrale myndighed, jf. 

artikel 27 stk. 2. Fremsendelsen kan ske 

ved hjælp af ethvert middel, som kan 

frembringe skriftlig dokumentation, og 

således, at fuldbyrdelsesmyndigheden kan 

fastslå ægtheden. 

1. Udstedelsesmyndigheden 

fremsender afgørelsen om indefrysning 

sammen med formularen, jf. artikel 16, 

direkte til fuldbyrdelsesmyndigheden og 

kommunikeret til den centrale myndighed, 

jf. artikel 27 stk. 2. Fremsendelsen kan ske 

ved hjælp af ethvert middel, som kan 

frembringe skriftlig dokumentation, og 

således, at fuldbyrdelsesmyndigheden kan 

fastslå ægtheden. 

Or. en 

Begrundelse 

Den centrale myndighed bør registrere alle afgørelser om konfiskationer og indefrysning på 

nationalt niveau og bør derfor informeres om overførslen (knyttet til vores ændringsforslag i 

artikel 27, stk. 2). 

 

Ændringsforslag  192 

Emilian Pavel, Maria Grapini 

 

Forslag til forordning 

Artikel 14 – stk. 8 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

8. Når fuldbyrdelsesmyndigheden, 

som modtager en afgørelse om 

indefrysning, ikke har kompetence til at 

anerkende den og træffe de fornødne 

foranstaltninger til at fuldbyrde den, 

fremsender den straks afgørelsen om 

indefrysning til den kompetente 

fuldbyrdelsesmyndighed i sin medlemsstat 

og underretter udstedelsesmyndigheden 

herom. 

8. Når fuldbyrdelsesmyndigheden, 

som modtager en afgørelse om 

indefrysning, ikke har kompetence til at 

anerkende den og træffe de fornødne 

foranstaltninger til at fuldbyrde den, 

fremsender den straks eller senest inden 

for 3 arbejdsdage afgørelsen om 

indefrysning til den kompetente 

fuldbyrdelsesmyndighed i sin medlemsstat 

og underretter udstedelsesmyndigheden 

herom. 
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Or. en 

 

Ændringsforslag  193 

Monica Macovei 

 

Forslag til forordning 

Artikel 14 – stk. 8 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

8. Når fuldbyrdelsesmyndigheden, 

som modtager en afgørelse om 

indefrysning, ikke har kompetence til at 

anerkende den og træffe de fornødne 

foranstaltninger til at fuldbyrde den, 

fremsender den straks afgørelsen om 

indefrysning til den kompetente 

fuldbyrdelsesmyndighed i sin medlemsstat 

og underretter udstedelsesmyndigheden 

herom. 

8. Når den myndighed i 

fuldbyrdelsesstaten, som modtager en 

afgørelse om Indefrysning ikke har 

kompetence til at anerkende den og træffe 

de fornødne foranstaltninger til at 

fuldbyrde den, fremsender den straks og 

ikke senere end 24 timer afgørelsen om 

indefrysning til den kompetente 

fuldbyrdelsesmyndighed i sin medlemsstat 

og underretter udstedelsesmyndigheden 

herom. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  194 

Maria Grapini 

 

Forslag til forordning 

Artikel 15 – stk. 1 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

1. En afgørelse om indefrysning kan i 

medfør af artikel 14 kan kun fremsendes til 

én fuldbyrdelsesstat ad gangen. 

1. En afgørelse om indefrysning kan i 

medfør af artikel 14 kan principielt kun 

fremsendes til én fuldbyrdelsesstat ad 

gangen. 

Or. ro 

 

Ændringsforslag  195 

Eva Joly 

 

Forslag til forordning 
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Artikel 17 – stk. 1 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

Fuldbyrdelsesmyndigheden anerkender en 

afgørelse om indefrysning, der er 

fremsendt i henhold til artikel 14 uden 

yderligere formaliteter, og træffer straks de 

nødvendige foranstaltninger med henblik 

på fuldbyrdelse, medmindre denne 

myndighed vælger at påberåbe sig en af de 

i artikel 18 nævnte grunde til at afslå 

anerkendelse eller fuldbyrdelse, eller en af 

de i artikel 20 nævnte grunde til at udsætte 

fuldbyrdelsen. 

Fuldbyrdelsesmyndigheden anerkender en 

afgørelse om indefrysning, der er 

fremsendt i henhold til artikel 14 uden 

yderligere formaliteter, og træffer straks de 

nødvendige foranstaltninger med henblik 

på fuldbyrdelse, medmindre denne 

myndighed vælger at påberåbe sig en af de 

i artikel 18 nævnte grunde til at afslå 

anerkendelse eller fuldbyrdelse, eller en af 

de i artikel 20 nævnte grunde til at udsætte 

fuldbyrdelsen. Så snart fuldbyrdelsen af 

afgørelsen er afsluttet, giver 

fuldbyrdelsesmyndigheden 

udstedelsesmyndigheden meddelelse om 

dette ved hjælp af ethvert middel, som kan 

frembringe skriftlig dokumentation. 

Or. en 

Begrundelse 

For om muligt at undgå den samtidige fuldbyrdelse af afgørelser om indefrysning i forskellige 

medlemsstater bør der være en streng forpligtelse af medlemsstaterne til at oplyse hinanden 

efter veloverstået fuldbyrdelse af en afgørelse om indefrysning. Dette gælder for afgørelser 

om konfiskation i artikel 8. 

 

Ændringsforslag  196 

Emilian Pavel, Maria Grapini 

 

Forslag til forordning 

Artikel 18 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

Artikel 18 udgår 

Grunde til at afslå anerkendelse eller 

fuldbyrdelse af afgørelser om 

indefrysning 

 

1. Fuldbyrdelsesmyndigheden kan kun 

beslutte ikke at anerkende og ikke at 

fuldbyrde afgørelser om indefrysning, 
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hvis: 

(a) formularen, jf. artikel 16, er 

ufuldstændig, tydeligvis ukorrekt og ikke 

er udfyldt efter høringen i henhold til stk. 

2 

 

(b) fuldbyrdelsen af afgørelsen ville være i 

modstrid med ne bis in idem-princippet 

 

(c) der efter fuldbyrdelsesstatens 

lovgivning foreligger immuniteter eller 

privilegier, der forhindrer fuldbyrdelse af 

en national afgørelse om indefrysning af 

det pågældende formuegode 

 

(d) afgørelsen er baseret på en strafbar 

handling, der påstås at være begået uden 

for udstedelsesstatens område og helt eller 

delvis på fuldbyrdelsesstatens område, og 

den handling, for hvilken afgørelsen om 

indefrysning er truffet, ikke udgør en 

lovovertrædelse i fuldbyrdelsesstaten 

 

(e) hvis den adfærd, som afgørelsen om 

indefrysning er baseret på, ikke udgør en 

lovovertrædelse i fuldbyrdelsesstaten i 

tilfælde som omhandlet i artikel 3, stk. 2 

for så vidt angår skatter, afgifter, told og 

valutahandel kan fuldbyrdelse af 

afgørelsen om indefrysning dog ikke 

afslås med den begrundelse, at den 

fuldbyrdende medlemsstats lovgivning 

ikke foreskriver opkrævning af samme 

type skatter og afgifter eller ikke 

indeholder samme type regler om skatter, 

afgifter, told og valutahandel som den i 

udstedelsesstaten. 

 

2. I de i stk. 1 omhandlede tilfælde skal 

fuldbyrdelsesmyndigheden, inden den 

beslutter ikke at anerkende eller ikke at 

fuldbyrde afgørelsen om indefrysning 

enten helt eller delvis, med alle passende 

midler høre udstedelsesmyndigheden og, 

hvis det er hensigtsmæssigt, anmode 

udstedelsesmyndigheden om hurtigst 

muligt at fremkomme med supplerende 

oplysninger. 

 

3. Fuldbyrdelsesmyndigheden kan 

beslutte at ophæve afgørelsen om 
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indefrysning, hvis den under 

fuldbyrdelsen bliver opmærksom på, at en 

af begrundelserne for ikke-anerkendelse 

og ikke fuldbyrdelse finder anvendelse. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  197 

Barbara Spinelli 

 

Forslag til forordning 

Artikel 18 – stk. 1 – indledning 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

1. Fuldbyrdelsesmyndigheden kan 

kun beslutte ikke at anerkende og ikke at 

fuldbyrde afgørelser om indefrysning, hvis: 

1. Fuldbyrdelsesmyndigheden skal 

beslutte ikke at anerkende og ikke at 

fuldbyrde afgørelser om indefrysning, hvis: 

Or. en 

 

Ændringsforslag  198 

Emil Radev 

 

Forslag til forordning 

Artikel 18 – stk. 1 – litra а 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(а) formularen, jf. artikel 16, er 

ufuldstændig, tydeligvis ukorrekt og ikke 

er udfyldt efter høringen i henhold til stk. 2 

а) formularen, jf. artikel 16, er ikke 

oversat til et af 

fuldbyrdelsesmyndighedens officielle 

sprog eller er ufuldstændig, tydeligvis 

ukorrekt og ikke er udfyldt efter høringen i 

henhold til stk. 2 

Or. bg 

 

Ændringsforslag  199 

Eva Joly 

 

Forslag til forordning 
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Artikel 18 – stk. 1 – litra a a (nyt) 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 aa) der er vægtige grunde til at 

formode, at fuldbyrdelsen af afgørelsen 

om indefrysning ville være uforeneligt 

med fuldbyrdelsesstatens forpligtelser i 

henhold til artikel 6 i TEU og chartret om 

grundlæggende rettigheder 

Or. en 

 

Ændringsforslag  200 

Monica Macovei 

 

Forslag til forordning 

Artikel 18 – stk. 1 – litra c 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(c) der efter fuldbyrdelsesstatens 

lovgivning foreligger immuniteter eller 

privilegier, der forhindrer fuldbyrdelse af 

en national afgørelse om indefrysning af 

det pågældende formuegode 

udgår 

Or. en 

 

Ændringsforslag  201 

Eva Joly 

 

Forslag til forordning 

Artikel 18 – stk. 1 – litra e 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(e) hvis den adfærd, som afgørelsen 

om indefrysning er baseret på, ikke udgør 

en lovovertrædelse i fuldbyrdelsesstaten i 

tilfælde som omhandlet i artikel 3, stk. 2 

for så vidt angår skatter, afgifter, told og 

valutahandel kan fuldbyrdelse af 

afgørelsen om indefrysning dog ikke afslås 

med den begrundelse, at den fuldbyrdende 

e) hvis den adfærd, som afgørelsen 

om indefrysning er baseret på, ikke udgør 

en lovovertrædelse i fuldbyrdelsesstaten i 

tilfælde som omhandlet i artikel 3, stk. 2 

for så vidt angår skatter, afgifter, told og 

valutahandel kan fuldbyrdelse af 

afgørelsen om indefrysning dog ikke afslås 

med den begrundelse, at 
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medlemsstats lovgivning ikke foreskriver 

opkrævning af samme type skatter og 

afgifter eller ikke indeholder samme type 

regler om skatter, afgifter, told og 

valutahandel som den i udstedelsesstaten. 

fuldbyrdelsesstatens lovgivning ikke 

foreskriver opkrævning af samme type 

skatter og afgifter eller ikke indeholder 

samme type regler eller strafbare 

handlinger om skatter, afgifter, told og 

valutahandel som den i udstedelsesstaten. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  202 

Nuno Melo, Axel Voss 

 

Forslag til forordning 

Artikel 18 – stk. 1 – litra e a (nyt) 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 ea) der er vægtige grunde til at 

formode, at fuldbyrdelsen af afgørelsen 

om indefrysning vil være uforenelig med 

fuldbyrdelsesstatens forpligtelser i 

henhold til artikel 6 i traktaten om Den 

Europæiske Union og i chartret. 

Or. en 

Begrundelse 

Jeg støtter ændringsforslaget, som ordføreren har foreslået, som gengiver den tekst, der er 

vedtaget i direktiv 2014/41/EU om den europæiske efterforskningskendelse i straffesager, som 

jeg var ordfører for. Det omhandlede direktiv underbygger princippet om gensidig 

anerkendelse af retsafgørelser inden for området retligt samarbejde i straffesager, som bør 

bruges som model for fremtidige instrumenter til gensidig anerkendelse. 

 

Ændringsforslag  203 

Barbara Spinelli 

 

Forslag til forordning 

Artikel 18 – stk. 1 – litra e a (nyt) 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 ea) der er vægtige grunde til at 

formode, at fuldbyrdelsen af afgørelsen 

om konfiskation vil være uforenelig med 
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fuldbyrdelsesstatens forpligtelser i 

henhold til artikel 6 i traktaten om Den 

Europæiske Union og i chartret. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  204 

Salvatore Domenico Pogliese 

 

Forslag til forordning 

Artikel 18 – stk. 3 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

3. Fuldbyrdelsesmyndigheden kan 

beslutte at ophæve afgørelsen om 

indefrysning, hvis den under fuldbyrdelsen 

bliver opmærksom på, at en af 

begrundelserne for ikke-anerkendelse og 

ikke fuldbyrdelse finder anvendelse. 

3. Fuldbyrdelsesmyndigheden kan 

beslutte at ophæve afgørelsen om 

indefrysning, hvis den under fuldbyrdelsen 

bliver opmærksom på, at en af 

begrundelserne for ikke-anerkendelse og 

ikke fuldbyrdelse finder anvendelse. 

Fuldbyrdelsesmyndigheden skal ved hjælp 

af ethvert middel, som kan frembringe 

skriftlig dokumentation, meddele 

udstedelsesmyndigheden begrundelsen for 

beslutningen om at ophæve afgørelsen om 

indefrysning. 

Or. it 

 

Ændringsforslag  205 

Emilian Pavel, Birgit Sippel, Maria Grapini 

 

Forslag til forordning 

Artikel 18 a (ny) 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 Artikel 18 a 

 Grunde til at afslå obligatorisk 

anerkendelse eller fuldbyrdelse af 

afgørelser om indefrysning 

 1. Medlemsstatens 

fuldbyrdelsesmyndighed vil kun beslutte 
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ikke at anerkende og at fuldbyrde 

afgørelser om indefrysning, hvis: 

 a) fuldbyrdelsen af afgørelsen ville 

være i modstrid med ne bis in idem-

princippet 

 b) der efter fuldbyrdelsesstatens 

lovgivning foreligger immuniteter eller 

privilegier, der forhindrer fuldbyrdelse af 

en national afgørelse om indefrysning af 

det pågældende formuegode 

 c) en tredjemand i god tro, hvis 

rettigheder efter fuldbyrdelsesstatens 

lovgivning gør det umuligt at fuldbyrde 

afgørelsen om indefrysning, herunder 

hvis dette er en følge af iværksættelsen af 

retsmidler i overensstemmelse med artikel 

31 

 d) der er vægtige grunde til at 

formode, at fuldbyrdelsen af afgørelsen 

om indefrysning vil være uforenelig med 

fuldbyrdelsesstatens forpligtelser i 

henhold til artikel 6 i traktaten om Den 

Europæiske Union og i chartret. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  206 

Emilian Pavel, Birgit Sippel, Maria Grapini 

 

Forslag til forordning 

Artikel 18 b (ny) 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 Artikel 18 b 

 Grunde til at afslå valgfri anerkendelse 

eller fuldbyrdelse af afgørelser om 

indefrysning 

 1. Medlemsstatens 

fuldbyrdelsesmyndighed kan kun beslutte 

ikke at anerkende og ikke at fuldbyrde 

afgørelser om indefrysning, hvis: 

 a) formularen, jf. artikel 16, er 
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ufuldstændig, tydeligvis ukorrekt og ikke 

er udfyldt efter høringen i henhold til stk. 

2 

 b) afgørelsen er baseret på en 

strafbar handling, der påstås at være 

begået uden for udstedelsesstatens 

område og helt eller delvis på 

fuldbyrdelsesstatens område, og den 

handling, for hvilken afgørelsen om 

indefrysning er truffet, ikke udgør en 

lovovertrædelse i fuldbyrdelsesstaten 

 c) hvis den adfærd, som afgørelsen 

om indefrysning er baseret på, ikke udgør 

en lovovertrædelse i fuldbyrdelsesstaten i 

tilfælde som omhandlet i artikel 3, stk. 2 

for så vidt angår skatter, afgifter, told og 

valutahandel kan fuldbyrdelse af 

afgørelsen om indefrysning dog ikke 

afslås med den begrundelse, at 

fuldbyrdelsesstatens lovgivning ikke 

foreskriver opkrævning af samme type 

skatter og afgifter eller ikke indeholder 

samme type regler om skatter, afgifter, 

told og valutahandel som den i 

udstedelsesstaten 

 2. I de i stk. 1 omhandlede tilfælde 

skal fuldbyrdelsesmyndigheden, inden 

den beslutter ikke at anerkende eller ikke 

at fuldbyrde afgørelsen om indefrysning 

enten helt eller delvis, med alle passende 

midler høre udstedelsesmyndigheden og, 

hvis det er hensigtsmæssigt, anmode 

udstedelsesmyndigheden om hurtigst 

muligt at fremkomme med supplerende 

oplysninger. 

 3. Fuldbyrdelsesmyndigheden kan 

beslutte at ophæve afgørelsen om 

indefrysning, hvis den under 

fuldbyrdelsen bliver opmærksom på, at en 

af begrundelserne for ikke-anerkendelse 

og ikke fuldbyrdelse finder anvendelse. 

Or. en 
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Ændringsforslag  207 

Emil Radev 

 

Forslag til forordning 

Artikel 19 – stk. 2 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

2. Når udstedelsesmyndigheden i 

afgørelsen om indefrysning har angivet, at 

der findes legitime grunde til at formode, at 

det pågældende formuegode snarest vil 

blive flyttet eller ødelagt, og at der er 

behov for øjeblikkelig indefrysning, eller 

hvis udstedelsesmyndigheden i afgørelsen 

om indefrysning har anført, at 

indefrysningsforanstaltningen skal 

gennemføres på en bestemt dato, tager 

fuldbyrdelsesmyndigheden fuldt ud hensyn 

til dette krav. 

2. Når udstedelsesmyndigheden i 

afgørelsen om indefrysning har angivet, at 

der findes legitime grunde til at formode, at 

det pågældende formuegode snarest vil 

blive flyttet eller ødelagt, og at der er 

behov for øjeblikkelig indefrysning, eller 

hvis udstedelsesmyndigheden i afgørelsen 

om indefrysning har anført, at 

indefrysningsforanstaltningen skal 

gennemføres på en bestemt dato, tager 

fuldbyrdelsesmyndigheden så vidt muligt 

fuldt ud hensyn til dette krav. 

Or. bg 

 

Ændringsforslag  208 

Emilian Pavel, Maria Grapini 

 

Forslag til forordning 

Artikel 19 – stk. 3 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

3. Fuldbyrdelsesmyndigheden træffer 

afgørelse om anerkendelse og fuldbyrdelse 

af afgørelsen om indefrysning eller om at 

høre udstedelsesmyndigheden i 

overensstemmelse med artikel 18, stk. 2, så 

hurtigt som muligt og senest 24 dage efter, 

at fuldbyrdelsesmyndigheden har modtaget 

afgørelsen om indefrysning, jf. dog stk. 7. 

3. Fuldbyrdelsesmyndigheden træffer 

afgørelse om anerkendelse og fuldbyrdelse 

af afgørelsen om indefrysning eller om at 

høre udstedelsesmyndigheden i 

overensstemmelse med artikel 18, stk. 2, så 

hurtigt som muligt og senest 48 

arbejdstimer efter, at 

fuldbyrdelsesmyndigheden har modtaget 

afgørelsen om indefrysning, jf. dog stk. 7. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  209 
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Emil Radev 

 

Forslag til forordning 

Artikel 19 – stk. 3 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

3. Fuldbyrdelsesmyndigheden træffer 

afgørelse om anerkendelse og fuldbyrdelse 

af afgørelsen om indefrysning eller om at 

høre udstedelsesmyndigheden i 

overensstemmelse med artikel 18, stk. 2, så 

hurtigt som muligt og senest 24 dage efter, 

at fuldbyrdelsesmyndigheden har modtaget 

afgørelsen om indefrysning, jf. dog stk. 7. 

3. Fuldbyrdelsesmyndigheden træffer 

afgørelse om anerkendelse og fuldbyrdelse 

af afgørelsen om indefrysning eller om at 

høre udstedelsesmyndigheden i 

overensstemmelse med artikel 18, stk. 2, så 

hurtigt som muligt og senest 48 timer efter, 

at fuldbyrdelsesmyndigheden har modtaget 

afgørelsen om indefrysning, jf. dog stk. 7. 

Or. bg 

 

Ændringsforslag  210 

Emilian Pavel, Maria Grapini 

 

Forslag til forordning 

Artikel 19 – stk. 4 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

4. Hvis fuldbyrdelsesmyndigheden 

hører udstedelsesmyndigheden i 

overensstemmelse med artikel 18, stk. 2, 

træffer fuldbyrdelsesmyndigheden straks 

afgørelse om anerkendelse og fuldbyrdelse 

af afgørelsen om indefrysning. 

4. Hvis fuldbyrdelsesmyndigheden 

hører udstedelsesmyndigheden i 

overensstemmelse med artikel 18, stk. 2, 

træffer fuldbyrdelsesmyndigheden straks 

afgørelse om anerkendelse og fuldbyrdelse 

af afgørelsen om indefrysning senest inden 

for 3 arbejdsdage. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  211 

Monica Macovei 

 

Forslag til forordning 

Artikel 19 – stk. 4 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

4. Hvis fuldbyrdelsesmyndigheden 4. Hvis fuldbyrdelsesmyndigheden 
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hører udstedelsesmyndigheden i 

overensstemmelse med artikel 18, stk. 2, 

træffer fuldbyrdelsesmyndigheden straks 

afgørelse om anerkendelse og fuldbyrdelse 

af afgørelsen om indefrysning. 

hører udstedelsesmyndigheden i 

overensstemmelse med artikel 18, stk. 2, 

træffer fuldbyrdelsesmyndigheden straks 

afgørelse om anerkendelse og fuldbyrdelse 

af afgørelsen om indefrysning hurtigst 

muligt og senest 48 timer efter høringen. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  212 

Monica Macovei 

 

Forslag til forordning 

Artikel 19 – stk. 5 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

5. Fuldbyrdelsesmyndigheden skal 

straks give udstedelsesmyndigheden 

besked om sin afgørelse om 

indefrysningsafgørelsen ved hjælp af 

ethvert middel, som kan frembringe 

skriftlig dokumentation. 

5. Fuldbyrdelsesmyndigheden skal 

øjeblikkeligt og senest inden for 10 timer 
give udstedelsesmyndigheden besked om 

sin afgørelse om indefrysningsafgørelsen 

ved hjælp af ethvert middel, som kan 

frembringe skriftlig dokumentation. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  213 

Ignazio Corrao, Laura Ferrara, Fabio Massimo Castaldo 

 

Forslag til forordning 

Artikel 19 – stk. 5 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

5. Fuldbyrdelsesmyndigheden skal 

straks give udstedelsesmyndigheden 

besked om sin afgørelse om 

indefrysningsafgørelsen ved hjælp af 

ethvert middel, som kan frembringe 

skriftlig dokumentation. 

5. Fuldbyrdelsesmyndigheden skal 

øjeblikkeligt give udstedelsesmyndigheden 

besked om sin afgørelse om 

indefrysningsafgørelsen ved hjælp af 

ethvert middel, som kan frembringe 

skriftlig dokumentation. 

Or. it 
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Ændringsforslag  214 

Emil Radev 

 

Forslag til forordning 

Artikel 19 – stk. 6 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

6. Medmindre grundene til udsættelse, 

jf. artikel 20, er til stede, gennemfører 

fuldbyrdelsesmyndigheden indefrysningen 

straks, og med forbehold af denne artikels 

stk. 7, senest 24 timer efter at have truffet 

den afgørelse, der er omhandlet i denne 

artikels stk. 3. 

6. Medmindre grundene til udsættelse, 

jf. artikel 20, er til stede, gennemfører 

fuldbyrdelsesmyndigheden indefrysningen 

straks, og med forbehold af denne artikels 

stk. 7, senest 48 timer efter at have truffet 

den afgørelse, der er omhandlet i denne 

artikels stk. 3. 

Or. bg 

Ændringsforslag  215 

Emilian Pavel, Maria Grapini 

 

Forslag til forordning 

Artikel 19 – stk. 7 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

7. Hvis det i et specifikt tilfælde ikke 

er muligt at overholde tidsfristen i stk. 3 

eller 6, underretter 

fuldbyrdelsesmyndigheden hurtigst muligt 

med ethvert tilgængeligt middel 

udstedelsesmyndigheden om grundene til 

forsinkelsen og hører 

udstedelsesmyndigheden om en 

hensigtsmæssig tidsplan for udførelsen af 

indefrysningen. 

7. Hvis det i en specifikt tilfælde ikke 

er muligt at overholde tidsfristen i stk. 3 

eller 6, underretter 

fuldbyrdelsesmyndigheden hurtigst muligt 

eller senest inden for 3 arbejdsdage og 
med ethvert tilgængeligt middel 

udstedelsesmyndigheden om grundene til 

forsinkelsen og hører 

udstedelsesmyndigheden om en 

hensigtsmæssig tidsplan for udførelsen af 

indefrysningen. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  216 

Salvatore Domenico Pogliese 

 

Forslag til forordning 

Artikel 19 – stk. 7 
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Kommissionens forslag Ændringsforslag 

7. Hvis det i et specifikt tilfælde ikke 

er muligt at overholde tidsfristen i stk. 3 

eller 6, underretter 

fuldbyrdelsesmyndigheden hurtigst muligt 

med ethvert tilgængeligt middel 

udstedelsesmyndigheden om grundene til 

forsinkelsen og hører 

udstedelsesmyndigheden om en 

hensigtsmæssig tidsplan for udførelsen af 

indefrysningen. 

7. Hvis det i en specifikt tilfælde ikke 

er muligt at overholde tidsfristen i stk. 3 

eller 6, underretter 

fuldbyrdelsesmyndigheden hurtigst muligt 

og med ethvert middel, som kan 

frembringe skriftlig dokumentation, 
udstedelsesmyndigheden om grundene til 

forsinkelsen og hører 

udstedelsesmyndigheden om en 

hensigtsmæssig tidsplan for udførelsen af 

indefrysningen. 

Or. it 

 

Ændringsforslag  217 

Monica Macovei 

 

Forslag til forordning 

Artikel 20 – stk. 1 – nr. 4 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(4) Dette punkt finder imidlertid kun 

anvendelse, når en sådan afgørelse ville 

fortrænge en efterfølgende national 

afgørelse om indefrysning i en straffesag i 

henhold til national ret. 

4) Dette punkt finder imidlertid kun 

anvendelse, når en sådan afgørelse ville 

fortrænge en efterfølgende national 

afgørelse om indefrysning i en straffesag 

eller en civilretlig eller administrativ 

procedure i henhold til national ret. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  218 

Emilian Pavel, Maria Grapini 

 

Forslag til forordning 

Artikel 20 – stk. 2 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

2. Fuldbyrdelsesmyndigheden 

aflægger straks rapport til 

udstedelsesmyndigheden ved hjælp af 

2. Fuldbyrdelsesmyndigheden 

aflægger straks eller senest inden for 3 

arbejdsdage rapport til 
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ethvert middel, som kan frembringe 

skriftlig dokumentation, om udsættelsen af 

fuldbyrdelsen af afgørelsen, herunder 

grundene til udsættelsen og om muligt 

udsættelsens forventede varighed. Så snart 

grunden til udsættelse ikke længere er til 

stede, træffer fuldbyrdelsesmyndigheden 

straks de nødvendige foranstaltninger for at 

fuldbyrde afgørelsen og underretter 

udstedelsesmyndigheden herom ved hjælp 

af ethvert middel, som kan frembringe 

skriftlig dokumentation. 

udstedelsesmyndigheden ved hjælp af 

ethvert middel, som kan frembringe 

skriftlig dokumentation, om udsættelsen af 

fuldbyrdelsen af afgørelsen, herunder 

grundene til udsættelsen og om muligt 

udsættelsens forventede varighed. Så snart 

grunden til udsættelse ikke længere er til 

stede, træffer fuldbyrdelsesmyndigheden 

straks de nødvendige foranstaltninger for at 

fuldbyrde afgørelsen og underretter 

udstedelsesmyndigheden herom ved hjælp 

af ethvert middel, som kan frembringe 

skriftlig dokumentation. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  219 

Monica Macovei 

 

Forslag til forordning 

Artikel 20 – stk. 2 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

2. Fuldbyrdelsesmyndigheden 

aflægger straks rapport til 

udstedelsesmyndigheden ved hjælp af 

ethvert middel, som kan frembringe 

skriftlig dokumentation, om udsættelsen af 

fuldbyrdelsen af afgørelsen, herunder 

grundene til udsættelsen og om muligt 

udsættelsens forventede varighed. Så snart 

grunden til udsættelse ikke længere er til 

stede, træffer fuldbyrdelsesmyndigheden 

straks de nødvendige foranstaltninger for at 

fuldbyrde afgørelsen og underretter 

udstedelsesmyndigheden herom ved hjælp 

af ethvert middel, som kan frembringe 

skriftlig dokumentation. 

2. Fuldbyrdelsesmyndigheden 

aflægger straks og senest inden for 24 

timer rapport til udstedelsesmyndigheden 

ved hjælp af ethvert middel, som kan 

frembringe skriftlig dokumentation, om 

udsættelsen af fuldbyrdelsen af afgørelsen, 

herunder grundene til udsættelsen og om 

muligt udsættelsens forventede varighed. 

Så snart grunden til udsættelse ikke 

længere er til stede, træffer 

fuldbyrdelsesmyndigheden straks de 

nødvendige foranstaltninger for at 

fuldbyrde afgørelsen og underretter 

udstedelsesmyndigheden herom ved hjælp 

af ethvert middel, som kan frembringe 

skriftlig dokumentation. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  220 
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Emilian Pavel, Maria Grapini 

 

Forslag til forordning 

Artikel 21 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

Artikel 21 udgår 

Pligt til at underrette de interesserede 

parter 

 

1. Med forbehold af artikel 22 giver 

fuldbyrdelsesmyndigheden efter 

fuldbyrdelsen meddelelse om sin afgørelse 

til den person, som er genstand for 

afgørelsen om indefrysning, og enhver 

anden interesseret part, inklusive en 

tredjemand i god tro, som 

fuldbyrdelsesmyndigheden er blevet 

underrettet om i henhold til artikel 14, stk. 

6. 

 

2. Meddelelsen skal indeholde 

oplysninger, som minimum kortfattede, 

om begrundelsen for afgørelsen om 

indefrysning, om hvilken myndigheder 

har truffet afgørelsen, og om de 

eksisterende retsmidler i henhold til 

fuldbyrdelsesstatens nationale ret. 

 

Or. en 

 

Ændringsforslag  221 

Eva Joly 

 

Forslag til forordning 

Artikel 21 – stk. 2 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

2. Meddelelsen skal indeholde 

oplysninger, som minimum kortfattede, 

om begrundelsen for afgørelsen om 

indefrysning, om hvilken myndigheder har 

truffet afgørelsen, og om de eksisterende 

retsmidler i henhold til 

fuldbyrdelsesstatens nationale ret. 

2. Meddelelsen skal indeholde 

oplysninger om begrundelsen for 

afgørelsen om indefrysning, om hvilken 

myndigheder har truffet afgørelsen, og om 

de eksisterende retsmidler i henhold til 

fuldbyrdelsesstatens nationale ret. 
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Or. en 

Begrundelse 

Identisk med ordførerens AM 53: der er risiko for nedjustering af tredjemænds ret til 

oplysninger. 

 

Ændringsforslag  222 

Barbara Spinelli 

 

Forslag til forordning 

Artikel 21 – stk. 2 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

2. Meddelelsen skal indeholde 

oplysninger, som minimum kortfattede, 

om begrundelsen for afgørelsen om 

indefrysning, om hvilken myndigheder har 

truffet afgørelsen, og om de eksisterende 

retsmidler i henhold til 

fuldbyrdelsesstatens nationale ret. 

2. Meddelelsen skal indeholde 

oplysninger om begrundelsen for 

afgørelsen om indefrysning, om hvilken 

myndigheder har truffet afgørelsen, og om 

de eksisterende retsmidler i henhold til 

fuldbyrdelsesstatens nationale ret. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  223 

Salvatore Domenico Pogliese 

 

Forslag til forordning 

Artikel 21 – stk. 2 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

2. Meddelelsen skal indeholde 

oplysninger, som minimum kortfattede, 

om begrundelsen for afgørelsen om 

indefrysning, om hvilken myndigheder har 

truffet afgørelsen, og om de eksisterende 

retsmidler i henhold til 

fuldbyrdelsesstatens nationale ret. 

2. Meddelelsen skal indeholde 

oplysninger om begrundelsen for 

afgørelsen om indefrysning, om hvilken 

myndigheder har truffet afgørelsen, og om 

de eksisterende retsmidler i henhold til 

fuldbyrdelsesstatens nationale ret. 

Or. it 
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Begrundelse 

Meddelelsespligten er afgørende for at tilgodese retten til forsvar hos den person, mod hvem 

afgørelsen er blevet truffet. 

 

Ændringsforslag  224 

Emilian Pavel, Birgit Sippel, Maria Grapini 

 

Forslag til forordning 

Artikel 21 a (ny) 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 Artikel 21 a 

 Pligt til at underrette de interesserede 

parter om fuldbyrdelsen af afgørelser om 

indefrysning 

 1. Medlemsstaterne træffer de 

nødvendige foranstaltninger for at sikre, 

at enhver afgørelse om indefrysning 

meddeles den fysiske eller juridiske 

person, herunder en tredjemand i god tro, 

hurtigst muligt efter afgørelsen er 

fuldbyrdet. Meddelelsen herom skal 

angive grunden eller grundene til den 

pågældende afgørelse. Hvis det er 

nødvendigt for at undgå, at en 

strafferetlig efterforskning bringes i fare, 

kan de kompetente myndigheder vente 

med at meddele den berørte person 

afgørelsen om indefrysning. 

 2. Medlemsstaterne træffer de 

nødvendige foranstaltninger for at sikre, 

at de personer, der er berørt af 

foranstaltningerne i denne forordning, 

har adgang til effektive retsmidler og en 

retfærdig rettergang med henblik på at 

gøre deres rettigheder gældende. 

 3. Afgørelsen om indefrysning 

forbliver kun i kraft, så længe det er 

nødvendigt for at sikre formuegodet med 

henblik på en eventuel senere 

konfiskation. 

 4. Medlemsstaterne giver mulighed 
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for, at personer, hvis formuegoder er 

berørt, kan gøre indsigelse mod 

afgørelsen om indefrysning ved 

domstolene i overensstemmelse med 

procedurerne foreskrevet i national ret. 

Disse procedurer kan bestemme, at 

afgørelsen, såfremt den oprindelige 

afgørelse om indefrysning er truffet af en 

anden kompetent myndighed end en 

retslig myndighed, først skal forelægges 

for en retslig myndighed med henblik på 

godkendelse eller fornyet prøvelse, før der 

kan gøres indsigelse mod den ved 

domstolene. 

 5. Indefrosne formuegoder, som ikke 

efterfølgende konfiskeres, tilbageleveres 

straks. Betingelserne eller 

procedurereglerne for tilbagelevering af 

sådanne formuegoder fastsættes i henhold 

til national ret. 

 6. Personer, hvis formuegoder er 

berørt af afgørelsen om indefrysning, har, 

uden at dette berører direktiv 2012/13/EU 

og direktiv 2013/48/EU, ret til at få 

adgang til en advokat under hele 

indefrysningssagen, hvad angår 

fastsættelse af udbytte og redskaber, med 

henblik på at gøre deres rettigheder 

gældende. De berørte personer oplyses 

om, at de har denne ret. 

 7. Tredjemand skal kunne gøre krav 

på ejerskab eller andre formuegoder. 

 8. Meddelelsen skal indeholde 

relevante oplysninger, på en sådan måde 

at personen kan indgive effektive 

retsmidler, om begrundelsen for 

afgørelsen om indefrysning, om hvilken 

myndigheder har truffet afgørelsen, og 

om de eksisterende retsmidler i henhold til 

fuldbyrdelsesstatens nationale ret. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  225 
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Barbara Spinelli 

 

Forslag til forordning 

Artikel 22 – stk. 1 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

1. Ved fuldbyrdelsen af en afgørelse 

om indefrysning tager 

udstedelsesmyndigheden og 

fuldbyrdelsesmyndigheden skyldigt hensyn 

til fortroligheden af efterforskningen. 

1. Uden at det berører enhver berørt 

persons ret til oplysninger vil 

udstedelsesmyndigheden og 

fuldbyrdelsesmyndigheden tage skyldigt 

hensyn til fortroligheden af 

efterforskningen ved fuldbyrdelsen af en 

afgørelse om indefrysning. 

Or. en 

Begrundelse 

Det er nødvendigt at præcisere forbindelsen mellem artikel 21 om forpligtelsen til at give 

oplysninger og artikel 22 om kravene om fortrolighed. En efterforsknings fortrolige karakter 

kan ikke fratage en person sin ret til oplysninger. 

 

Ændringsforslag  226 

Salvatore Domenico Pogliese 

 

Forslag til forordning 

Artikel 22 – stk. 2 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

2. Fuldbyrdelsesmyndigheden sikrer i 

overensstemmelse med sin nationale ret 

fortroligheden af indefrysningsafgørelsens 

resultater og indhold, undtagen i det 

omfang det er nødvendigt for at fuldbyrde 

den. Hvis fuldbyrdelsesmyndigheden ikke 

kan opfylde kravet om fortrolighed, 

underretter den hurtigst mulig 

udstedelsesmyndigheden herom. 

2. Fuldbyrdelsesmyndigheden sikrer i 

overensstemmelse med sin nationale ret 

fortroligheden af indefrysningsafgørelsens 

resultater og indhold, undtagen i det 

omfang det er nødvendigt for at fuldbyrde 

den. Hvis fuldbyrdelsesmyndigheden ikke 

kan opfylde kravet om fortrolighed, 

underretter den hurtigst mulig 

udstedelsesmyndigheden herom ved hjælp 

af ethvert middel, som kan frembringe 

skriftlig dokumentation, idet den redegør 

for, hvorfor kravet ikke kan opfyldes. 

Or. it 
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Ændringsforslag  227 

Emilian Pavel, Maria Grapini 

 

Forslag til forordning 

Artikel 22 – stk. 2 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

2. Fuldbyrdelsesmyndigheden sikrer i 

overensstemmelse med sin nationale ret 

fortroligheden af indefrysningsafgørelsens 

resultater og indhold, undtagen i det 

omfang det er nødvendigt for at fuldbyrde 

den. Hvis fuldbyrdelsesmyndigheden ikke 

kan opfylde kravet om fortrolighed, 

underretter den hurtigst mulig 

udstedelsesmyndigheden herom. 

2. Fuldbyrdelsesmyndigheden sikrer i 

overensstemmelse med sin nationale ret 

fortroligheden af indefrysningsafgørelsens 

resultater og indhold, undtagen i det 

omfang det er nødvendigt for at fuldbyrde 

den. Hvis fuldbyrdelsesmyndigheden ikke 

kan opfylde kravet om fortrolighed, 

underretter den hurtigst mulig 

udstedelsesmyndigheden herom og senest 

inden for 3 arbejdsdage. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  228 

Barbara Spinelli 

 

Forslag til forordning 

Artikel 22 – stk. 2 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

2. Fuldbyrdelsesmyndigheden sikrer i 

overensstemmelse med sin nationale ret 

fortroligheden af indefrysningsafgørelsens 

resultater og indhold, undtagen i det 

omfang det er nødvendigt for at fuldbyrde 

den. Hvis fuldbyrdelsesmyndigheden ikke 

kan opfylde kravet om fortrolighed, 

underretter den hurtigst mulig 

udstedelsesmyndigheden herom. 

2. Fuldbyrdelsesmyndigheden sikrer i 

overensstemmelse med sin nationale og 

EU-ret fortroligheden af 

indefrysningsafgørelsens resultater og 

indhold, undtagen i det omfang det er 

nødvendigt for at fuldbyrde den. Hvis 

fuldbyrdelsesmyndigheden ikke kan 

opfylde kravet om fortrolighed, underretter 

den hurtigst mulig 

udstedelsesmyndigheden herom. 

Or. en 

 



 

PE612.375v01-00 90/113 AM\1138070DA.docx 

DA 

Ændringsforslag  229 

Emilian Pavel, Maria Grapini 

 

Forslag til forordning 

Artikel 22 – stk. 3 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

3. Med henblik på at sikre 

igangværende efterforskninger kan 

udstedelsesmyndigheden anmode 

fuldbyrdelsesmyndigheden om at holde 

fuldbyrdelsen af afgørelsen om 

indefrysning fortrolig i et begrænset 

tidsrum. 

3. 3. Med henblik på at sikre 

igangværende efterforskninger kan 

udstedelsesmyndigheden anmode 

fuldbyrdelsesmyndigheden om at holde 

fuldbyrdelsen af afgørelsen om 

indefrysning fortrolig i et begrænset 

tidsrum, men ikke længere end det 

tidspunkt sagen bringes for retten. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  230 

Salvatore Domenico Pogliese 

 

Forslag til forordning 

Artikel 23 – stk. 2 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

2. Efter at have hørt 

udstedelsesmyndigheden kan 

fuldbyrdelsesmyndigheden under 

hensyntagen til sagens omstændigheder 

rette en begrundet anmodning til 

udstedelsesmyndigheden om at begrænse 

det tidsrum, i hvilket formuegodet 

indefryses. Hvis udstedelsesmyndigheden 

ikke er indforstået med en sådan 

begrænsning, underretter den 

fuldbyrdelsesmyndigheden herom, idet den 

angiver sin begrundelse. Hvis 

udstedelsesmyndigheden ikke efterkommer 

dette senest seks uger fra modtagelsen af 

anmodningen, kan 

fuldbyrdelsesmyndigheden ophæve 

afgørelsen om indefrysning. 

2. Efter at have hørt 

udstedelsesmyndigheden kan 

fuldbyrdelsesmyndigheden under 

hensyntagen til sagens omstændigheder 

rette en begrundet anmodning til 

udstedelsesmyndigheden om at begrænse 

det tidsrum, i hvilket formuegodet 

indefryses. Hvis udstedelsesmyndigheden 

ikke er indforstået med en sådan 

begrænsning, underretter den 

fuldbyrdelsesmyndigheden herom ved 

hjælp af ethvert middel, som kan 

frembringe skriftlig dokumentation, idet 

den angiver sin begrundelse. Hvis 

udstedelsesmyndigheden ikke efterkommer 

dette senest seks uger fra modtagelsen af 

anmodningen, kan 

fuldbyrdelsesmyndigheden ophæve 

afgørelsen om indefrysning. 



 

AM\1138070DA.docx 91/113 PE612.375v01-00 

 DA 

Or. it 

 

Ændringsforslag  231 

Monica Macovei 

 

Forslag til forordning 

Artikel 23 – stk. 2 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

2. Efter at have hørt 

udstedelsesmyndigheden kan 

fuldbyrdelsesmyndigheden under 

hensyntagen til sagens omstændigheder 

rette en begrundet anmodning til 

udstedelsesmyndigheden om at begrænse 

det tidsrum, i hvilket formuegodet 

indefryses. Hvis udstedelsesmyndigheden 

ikke er indforstået med en sådan 

begrænsning, underretter den 

fuldbyrdelsesmyndigheden herom, idet den 

angiver sin begrundelse. Hvis 

udstedelsesmyndigheden ikke efterkommer 

dette senest seks uger fra modtagelsen af 

anmodningen, kan 

fuldbyrdelsesmyndigheden ophæve 

afgørelsen om indefrysning. 

2. Efter at have hørt 

udstedelsesmyndigheden kan 

fuldbyrdelsesmyndigheden under 

hensyntagen til sagens omstændigheder 

rette en begrundet anmodning, ledsaget af 

bevismateriale relateret til disse 

omstændigheder, til 

udstedelsesmyndigheden om at begrænse 

det tidsrum, i hvilket formuegodet 

indefryses. Hvis udstedelsesmyndigheden 

ikke er indforstået med en sådan 

begrænsning, underretter den 

fuldbyrdelsesmyndigheden herom, idet den 

angiver sin begrundelse. Hvis 

udstedelsesmyndigheden ikke efterkommer 

dette senest seks uger fra modtagelsen af 

anmodningen, kan 

fuldbyrdelsesmyndigheden ophæve 

afgørelsen om indefrysning. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  232 

Maria Grapini 

 

Forslag til forordning 

Artikel 23 – stk. 2 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

2. Efter at have hørt 

udstedelsesmyndigheden kan 

fuldbyrdelsesmyndigheden under 

hensyntagen til sagens omstændigheder 

rette en begrundet anmodning til 

2. Efter at have hørt 

udstedelsesmyndigheden kan 

fuldbyrdelsesmyndigheden under 

hensyntagen til sagens omstændigheder 

rette en begrundet anmodning til 
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udstedelsesmyndigheden om at begrænse 

det tidsrum, i hvilket formuegodet 

indefryses. Hvis udstedelsesmyndigheden 

ikke er indforstået med en sådan 

begrænsning, underretter den 

fuldbyrdelsesmyndigheden herom, idet den 

angiver sin begrundelse. Hvis 

udstedelsesmyndigheden ikke efterkommer 

dette senest seks uger fra modtagelsen af 

anmodningen, kan 

fuldbyrdelsesmyndigheden ophæve 

afgørelsen om indefrysning. 

udstedelsesmyndigheden om at begrænse 

det tidsrum, i hvilket formuegodet 

indefryses. Hvis udstedelsesmyndigheden 

ikke er indforstået med en sådan 

begrænsning, underretter den 

fuldbyrdelsesmyndigheden herom, idet den 

angiver sin begrundelse. Hvis 

udstedelsesmyndigheden ikke efterkommer 

dette senest fire uger fra modtagelsen af 

anmodningen, kan 

fuldbyrdelsesmyndigheden ophæve 

afgørelsen om indefrysning. 

Or. ro 

Ændringsforslag  233 

Emilian Pavel, Maria Grapini 

 

Forslag til forordning 

Artikel 24 – stk. 1 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

Hvis det selv efter høring af 

udstedelsesmyndigheden viser sig at være 

umuligt at fuldbyrde afgørelsen om 

indefrysning, fordi det formuegode, der 

skal indefryses, allerede er konfiskeret, er 

forsvundet, er blevet destrueret eller ikke 

kan findes på den i attesten angivne 

placering, eller fordi det ikke er angivet 

tilstrækkeligt præcist, hvor formuegodet 

befinder sig, underrettes 

udstedelsesmyndigheden straks. 

Hvis det selv efter høring af 

udstedelsesmyndigheden viser sig at være 

umuligt at fuldbyrde afgørelsen om 

indefrysning, fordi det formuegode, der 

skal indefryses, allerede er konfiskeret, er 

forsvundet, er blevet destrueret eller ikke 

kan findes på den i attesten angivne 

placering, eller fordi det ikke er angivet 

tilstrækkeligt præcist, hvor formuegodet 

befinder sig, underrettes 

udstedelsesmyndigheden senest inden for 

3 arbejdsdage. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  234 

Monica Macovei 

 

Forslag til forordning 

Artikel 26 – stk. 1 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 
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1. Fuldbyrdelsesstatens lovgivning 

finder anvendelse på fuldbyrdelsen af 

afgørelsen om indefrysning eller 

konfiskation, og denne stats myndigheder 

har enekompetence vedrørende 

fuldbyrdelsesprocedurerne og alle 

foranstaltninger i forbindelse hermed. 

1. Fuldbyrdelsesstatens lovgivning 

finder anvendelse på fuldbyrdelsen af 

afgørelsen om indefrysning eller 

konfiskation, og denne stats myndigheder 

har enekompetence vedrørende 

fuldbyrdelsesprocedurerne og alle 

foranstaltninger i forbindelse hermed. 

Medlemsstaterne træffer de nødvendige 

foranstaltninger med henblik på at 

opdage og opspore formuegoder, der skal 

indefryses og konfiskeres, selv efter en 

endelig domfældelse for en strafbar 

handling eller i medfør af en 

konfiskation, hvor der ikke er sket 

domfældelse, for at sikre en effektiv 

fuldbyrdelse af en afgørelse om 

konfiskation, hvis der allerede er truffet 

en sådan afgørelse. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  235 

Eva Joly 

 

Forslag til forordning 

Artikel 27 – stk. 2 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

2. Hver medlemsstat kan, hvis det er 

nødvendigt på grund af dens interne 

kompetencefordeling, udpege en eller 

flere centrale myndigheder som ansvarlige 

for den administrative fremsendelse og 

modtagelse af afgørelserne om 

indefrysning og konfiskation samt til at 

bistå de kompetente myndigheder. 

Medlemsstaterne underretter 

Kommissionen herom. 

2. Hver medlemsstat udpeger en 

central myndighed som ansvarlig for at 

bistå de kompetente myndigheder med at 

registrere alle sendte og modtagne 

afgørelser om indefrysning eller 

konfiskation på nationalt niveau og 

strømline udsendelsen og modtagelsen af 

afgørelserne om indefrysning eller 

konfiskation. Medlemsstaterne underretter 

Kommissionen herom. 

Or. en 

Begrundelse 

Hver medlemsstat bør have en tydeligt identificeret central myndighed, som er ansvarlig for 

at bistå de kompetente myndigheder med at registrere alle sendte og modtagne afgørelser på 
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nationalt niveau og hjælpe med at gøre fremsendelsen og modtagelsen af afgørelser mere 

effektiv. 

 

Ændringsforslag  236 

Monica Macovei 

 

Forslag til forordning 

Artikel 28 – stk. 1 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

1. Om nødvendigt kan 

udstedelsesmyndigheden og 

fuldbyrdelsesmyndigheden høre hinanden 

på en hvilken som helst relevant måde med 

henblik på at sikre den effektive 

anvendelse af denne forordning. 

1. Om nødvendigt kan 

udstedelsesmyndigheden og 

fuldbyrdelsesmyndigheden hurtigt høre 

hinanden på en hvilken som helst relevant 

måde med henblik på at sikre den effektive 

anvendelse af denne forordning. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  237 

Eva Joly 

 

Forslag til forordning 

Artikel 28 – stk. 2 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

2. Al kommunikation, inklusive 

vedrørende afhjælpning af problemer med 

fremsendelsen eller autenticiteten af et 

dokument, der er påkrævet med henblik på 

fuldbyrdelsen af afgørelsen om 

indefrysning eller konfiskation, skal foregå 

mellem udstedelsesstaten og den berørte 

fuldbyrdelsesmyndighed, eller når 

medlemsstaten har udpeget en central 

myndighed i henhold til artikel 27, stk. 2, 

med deltagelse af denne centrale 

myndighed. 

2. Al kommunikation, inklusive 

vedrørende afhjælpning af problemer med 

fremsendelsen eller autenticiteten af et 

dokument, der er påkrævet med henblik på 

fuldbyrdelsen af afgørelsen om 

indefrysning eller konfiskation, skal foregå 

mellem udstedelsesstaten og den berørte 

fuldbyrdelsesmyndighed, og med 

deltagelse af den centrale myndighed i 

henhold til artikel 27, stk. 2. 

Or. en 
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Begrundelse 

Den centrale myndighed, som er etableret i hver medlemsstat, bør deltage i kommunikation 

mellem kompetente myndigheder for at gøre procedurerne mere effektive. 

 

Ændringsforslag  238 

Monica Macovei 

 

Forslag til forordning 

Artikel 29 – stk. 1 – afsnit 2 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

Disse omstændigheder kan omfatte ofrenes 

interesser, hvorvidt der er tale om 

indefrosne aktiver, datoerne for de 

respektive afgørelser og deres 

fremsendelsesdato samt lovovertrædelsens 

relative alvor og stedet for 

lovovertrædelsen. 

Disse omstændigheder kan omfatte ofrenes 

interesser, hvorvidt der er tale om 

indefrosne aktiver, datoerne for de 

respektive afgørelser og deres 

fremsendelsesdato samt lovovertrædelsens 

relative alvor og stedet for 

lovovertrædelsen, under hensyntagen til, 

at i tilfælde af korruption, massiv 

hvidvaskning af penge eller betydeligt 

bedrageri er ofrene store 

samfundsgrupper og hele lande. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  239 

Emilian Pavel, Maria Grapini 

 

Forslag til forordning 

Artikel 30 – stk. 1 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

Udstedelsesmyndigheden underretter straks 

fuldbyrdelsesmyndigheden ved hjælp af 

ethvert middel, som kan frembringe 

skriftlig dokumentation, om enhver 

afgørelse eller foranstaltning, der medfører, 

at afgørelsen ikke længere er eksigibel eller 

af anden grund skal trækkes tilbage. 

Udstedelsesmyndigheden underretter straks 

eller senest inden for 48 arbejdstimer 
fuldbyrdelsesmyndigheden ved hjælp af 

ethvert middel, som kan frembringe 

skriftlig dokumentation, om enhver 

afgørelse eller foranstaltning, der medfører, 

at afgørelsen ikke længere er eksigibel eller 

af anden grund skal trækkes tilbage. 
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Or. en 

 

Ændringsforslag  240 

Salvatore Domenico Pogliese 

 

Forslag til forordning 

Artikel 30 – stk. 2 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

Fuldbyrdelsesstaten afbryder straks 

fuldbyrdelsen af afgørelsen, hvis 

udstedelsesmyndigheden underretter den 

om en sådan afgørelse eller foranstaltning. 

Fuldbyrdelsesstaten afbryder straks 

fuldbyrdelsen af afgørelsen, hvis 

udstedelsesmyndigheden underretter den 

om en sådan afgørelse eller foranstaltning, 

og giver udstedelsesstaten hurtigt en 

bekræftelse heraf ved hjælp af ethvert 

middel, som kan frembringe skriftlig 

dokumentation. 

Or. it 

 

Ændringsforslag  241 

Monica Macovei 

 

Forslag til forordning 

Artikel 31 – stk. 2 – litra a 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(a) Hvis beløbet fra fuldbyrdelsen af 

afgørelsen om konfiskation er mindre end 

eller lig med 10 000 EUR, tilfalder beløbet 

fuldbyrdelsesstaten. 

a) Hvis beløbet fra fuldbyrdelsen af 

afgørelsen om konfiskation er mindre end 

eller lig med 10 000 EUR, tilfalder 50 % af 

beløbet fuldbyrdelsesstaten, minus 

udgifter til udførelse. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  242 

Monica Macovei 

 

Forslag til forordning 

Artikel 31 – stk. 2 – litra b 
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Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(b) Hvis beløbet fra fuldbyrdelsen af 

afgørelsen om konfiskation udgør mere end 

10 000 EUR, overfører fuldbyrdelsesstaten 

halvdelen til udstedelsesstaten. 

b) Hvis beløbet fra fuldbyrdelsen af 

afgørelsen om konfiskation udgør mere end 

10 000 EUR, overfører fuldbyrdelsesstaten 

80 % af beløbet til udstedelsesstaten, 

samtidig med at det sikres, at de 

resterende 20 % dækker udgifterne til 

udstedelse. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  243 

Eva Joly 

 

Forslag til forordning 

Artikel 31 – stk. 2 – litra b 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(b) Hvis beløbet fra fuldbyrdelsen af 

afgørelsen om konfiskation udgør mere end 

10 000 EUR, overfører fuldbyrdelsesstaten 

halvdelen til udstedelsesstaten. 

b) Hvis beløbet fra fuldbyrdelsen af 

afgørelsen om konfiskation udgør mere end 

10 000 EUR, tilfalder 10 000 EUR 

fuldbyrdelsesstaten, og resten af beløbet 
overfører fuldbyrdelsesstaten til 

udstedelsesstaten. 

Or. en 

Begrundelse 

Kommissionen foreslår, at konfiskerede aktiver over 10 000 EUR deles 50/50 mellem staten, 

der udsteder afgørelsen om konfiskation, og fuldbyrdelsesstaten, samtidig med der ikke findes 

nogen begrundelse for dette (andet end at tilvejebringe et incitament for fuldbyrdelsesstaten). 

Vi foreslår en anden tilgang: omkostningerne forbundet med at konfiskere formuegoderne bør 

trækkes fra (så fuldbyrdelsesstaten dækker sine udgifter), men resten af formuegoderne bør 

gives tilbage til den stat, der har udstedt afgørelsen om konfiskation. 

 

Ændringsforslag  244 

Emilian Pavel, Maria Grapini 

 

Forslag til forordning 

Artikel 31 – stk. 2 – litra b 
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Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(b) hvis beløbet fra fuldbyrdelsen af 

afgørelsen om konfiskation udgør mere end 

10 000 EUR, overfører fuldbyrdelsesstaten 

halvdelen til udstedelsesstaten. 

b) hvis beløbet fra fuldbyrdelsen af 

afgørelsen om konfiskation udgør mere end 

10 000 EUR, overføres 30 % til 

fuldbyrdelsesstaten og 70 % til 

udstedelsesstaten. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  245 

Salvatore Domenico Pogliese 

 

Forslag til forordning 

Artikel 31 – stk. 2 – litra b 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(b) Hvis beløbet fra fuldbyrdelsen af 

afgørelsen om konfiskation udgør mere end 

10 000 EUR, overfører fuldbyrdelsesstaten 

halvdelen til udstedelsesstaten. 

b) Hvis beløbet fra fuldbyrdelsen af 

afgørelsen om konfiskation udgør mere end 

10 000 EUR, overfører fuldbyrdelsesstaten 

70 % til udstedelsesstaten. 

Or. it 

 

Ændringsforslag  246 

Monica Macovei 

 

Forslag til forordning 

Artikel 31 – stk. 3 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

3. Når en retslig myndighed i 

udstedelsesstaten har truffet en afgørelse 

om godtgørelse eller tilbagegivelse til 

ofret, tilfalder det tilsvarende beløb, for så 

vidt det ikke overstiger det konfiskerede 

beløb, udstedelsesstaten med henblik på 

godtgørelse eller tilbagegivelse til ofret. 

Der disponeres over eventuelle resterende 

formuegoder i overensstemmelse med stk. 

2. 

3. Når en retslig myndighed i 

udstedelsesstaten har truffet en afgørelse 

om godtgørelse eller tilbagegivelse til 

ofret, tilfalder det tilsvarende beløb, for så 

vidt det ikke overstiger det konfiskerede 

beløb, udstedelsesstaten med henblik på 

godtgørelse eller tilbagegivelse til ofret. 

Hver stat sikrer effektiviteten af at udøve 

retten til at anmode om kompensation i 

tilfælde, hvor regeringen eller andre 

tjenestemænd deltog i begåelsen af den 
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strafbare handling. Retten til 

tilbagegivelse bør udøves i det 

jurisdiktionsområde, hvor de plyndrede 

midler blev overført. Hvis myndighederne, 

som har ret til at intervenere, når en civil 

part, drog fordel af begåelsen af den 

strafbare handling, burde retten til 

tilbagegivelse udøves i ofrenes navn af en 

udpeget sammenslutning eller ikke-

statslig organisation. Der disponeres over 

eventuelle resterende formuegoder i 

overensstemmelse med stk. 2. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  247 

Monica Macovei 

 

Forslag til forordning 

Artikel 31 – stk. 3 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

3. Når en retslig myndighed i 

udstedelsesstaten har truffet en afgørelse 

om godtgørelse eller tilbagegivelse til 

ofret, tilfalder det tilsvarende beløb, for så 

vidt det ikke overstiger det konfiskerede 

beløb, udstedelsesstaten med henblik på 

godtgørelse eller tilbagegivelse til ofret. 

Der disponeres over eventuelle resterende 

formuegoder i overensstemmelse med stk. 

2. 

3. Når en retslig myndighed i 

udstedelsesstaten har truffet en afgørelse 

om godtgørelse eller tilbagegivelse til 

ofret, tilfalder det tilsvarende beløb, for så 

vidt det ikke overstiger det konfiskerede 

beløb, udstedelsesstaten udelukkende med 

henblik på godtgørelse eller tilbagegivelse 

til ofret. Der disponeres over eventuelle 

resterende formuegoder i 

overensstemmelse med stk. 2. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  248 

Barbara Spinelli 

 

Forslag til forordning 

Artikel 31 – stk. 4 – litra a a (nyt) 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 
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 aa) Medlemsstaterne træffer de 

nødvendige foranstaltninger, navnlig 

gennem oprettelsen af et nationalt centralt 

kontor, for at sikre en passende 

forvaltning af indefrosne formuegoder 

med henblik på eventuel senere 

konfiskation og af konfiskerede 

formuegoder. Sådanne formuegoder skal 

øremærkes som en prioritet til erstatning 

til ofrene, ofrenes familier og 

virksomheder, der er ofre for organiseret 

kriminalitet og for projekter i samfundets 

interesse og med social nytteværdi. 

Or. en 

Begrundelse 

Skyggeordføreren er enig med ordføreren i, at: "Det er vigtigt, at medlemsstaterne fremmer 

den bedst mulige forvaltning af indefrosne og konfiskerede formuegoder og genanvendelse af 

dem til sociale formål, til erstatning til ofrene, ofrenes familier og virksomheder, der er ofre 

for organiseret kriminalitet, eller til bekæmpelse af denne organiserede kriminalitet." 

 

Ændringsforslag  249 

Barbara Spinelli 

 

Forslag til forordning 

Artikel 31 – stk. 4 – litra b a (nyt) 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 ba) Indefrosne formuegoder, som ikke 

efterfølgende konfiskeres, tilbageleveres 

straks. Betingelserne eller 

procedurereglerne for tilbagelevering af 

sådanne formuegoder fastsættes i henhold 

til national ret. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  250 

Barbara Spinelli 

 

Forslag til forordning 
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Artikel 31 – stk. 4 – litra c 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(c) Formuegodet kan anvendes i den 

offentlige interesse eller til sociale formål i 

fuldbyrdelsesstaten i overensstemmelse 

med dens lovgivning med forbehold af 

udstedelsesstatens samtykke. 

c) Formuegodet kan anvendes i den 

offentlige interesse eller til sociale formål i 

fuldbyrdelsesstaten i overensstemmelse 

med dens lovgivning. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  251 

Salvatore Domenico Pogliese 

 

Forslag til forordning 

Artikel 31 – stk. 4 a (nyt) 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 4a. Medlemsstaterne træffer de 

nødvendige foranstaltninger, navnlig ved 

etablering af en national fond, for at sikre 

passende kompensation til familierne til 

politifolk og offentlige embedsmænd, der 

er døde under udøvelsen af deres hverv, 

såvel som politifolk og offentlige 

embedsmænd, som har pådraget sig en 

permanent invaliditet under udøvelsen af 

deres hverv. Hver medlemsstat sørger for 

at overføre en del af de konfiskerede 

formuegoder til denne fond. 

Or. it 

 

Ændringsforslag  252 

Salvatore Domenico Pogliese 

 

Forslag til forordning 

Artikel 31 – stk. 4 b (nyt) 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 4b. Medlemsstaterne overfører en del 

af indtægterne fra konfiskationen af 
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formuegoder til EU-budgettet for at 

finansiere Europols og det europæiske 

center for terrorbekæmpelses aktiviteter. 

Or. it 

 

Ændringsforslag  253 

Salvatore Domenico Pogliese 

 

Forslag til forordning 

Artikel 31 – stk. 4 c (nyt) 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 4c. Medlemsstaterne træffer de 

nødvendige foranstaltninger for at oprette 

et nationalt kontor med beføjelser til 

forvaltning af konfiskerede formuegoder 

og passende forvaltning af indefrosne 

formuegoder med henblik på en eventuel 

senere konfiskation. De konfiskerede 

formuegoder tildeles i første række de 

lokalsamfund, som berøres direkte af 

forbrydelser, der er blevet begået af 

kriminelle organisationer, eller af 

terrorhandlinger. Disse goder skal 

anvendes i den offentlige interesse eller til 

sociale formål i overensstemmelse med 

lovgivningen i den pågældende 

medlemsstat. 

Or. it 

 

Ændringsforslag  254 

Salvatore Domenico Pogliese 

 

Forslag til forordning 

Artikel 31 – stk. 5 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

5. Udstedelsesmyndigheden meddeler 

den i stk. 3 og 4, litra d), omhandlede 

afgørelse til fuldbyrdelsesmyndigheden. 

5. Udstedelsesmyndigheden meddeler 

den i stk. 3 og 4, litra d), omhandlede 

afgørelse til fuldbyrdelsesmyndigheden ved 
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Hvis der verserer en procedure med 

henblik på godtgørelse eller tilbagegivelse 

til ofret i udstedelsesstaten, suspenderer 

fuldbyrdelsesstaten disponeringen af de 

konfiskerede formuegoder, indtil 

afgørelsen er meddelt 

fuldbyrdelsesmyndigheden. 

hjælp af ethvert middel, som kan 

frembringe skriftlig dokumentation. Hvis 

der verserer en procedure med henblik på 

godtgørelse eller tilbagegivelse til ofret i 

udstedelsesstaten, suspenderer 

fuldbyrdelsesstaten disponeringen af de 

konfiskerede formuegoder, indtil 

afgørelsen er meddelt 

fuldbyrdelsesmyndigheden. 

Or. it 

 

Ændringsforslag  255 

Salvatore Domenico Pogliese 

 

Forslag til forordning 

Artikel 32 – stk. 2 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

2. Hvis fuldbyrdelsesstaten har afholdt 

udgifter, som den finder store eller 

usædvanlige, kan den foreslå 

udstedelsesmyndigheden, at udgifterne 

deles. Udstedelsesmyndigheden tager 

hensyn til ethvert forslag herom på 

grundlag af detaljerede oplysninger fra 

fuldbyrdelsesmyndigheden. 

2. Hvis fuldbyrdelsesstaten har afholdt 

udgifter, som den finder store eller 

usædvanlige, kan den foreslå 

udstedelsesmyndigheden, at udgifterne 

deles. Udstedelsesmyndigheden tager 

hensyn til ethvert forslag herom på 

grundlag af detaljerede oplysninger fra 

fuldbyrdelsesmyndigheden og underretter 

fuldbyrdelsesmyndigheden om sine 

konklusioner ved hjælp af ethvert middel, 

som kan frembringe skriftlig 

dokumentation. 

Or. it 

Ændringsforslag  256 

Barbara Spinelli 

 

Forslag til forordning 

Artikel 32 a (ny) 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 Artikel 32 a 

 Sikkerhedsstillelse 
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 1. Medlemsstaterne træffer de 

nødvendige foranstaltninger for at sikre, 

at de personer, der er berørt af 

foranstaltningerne i denne forordning, 

har adgang til effektive retsmidler og en 

retfærdig rettergang, med henblik på at 

gøre deres rettigheder gældende. 

 2. Medlemsstaterne giver mulighed 

for, at personer, hvis formuegoder er 

berørt, kan gøre indsigelse mod 

afgørelsen om indefrysning ved 

domstolene i overensstemmelse med 

procedurerne foreskrevet i national ret. 

 3. Medlemsstaterne sikrer, at 

tidsfristerne for anmodning om et 

retsmiddel er de samme som dem, der er 

foreskrevet i lignende nationale sager, og 

finder anvendelse på en måde, der 

garanterer muligheden for, at de berørte 

parter effektivt kan iværksætte disse 

retsmidler. 

 4. Personer, hvis formuegoder er 

berørt af afgørelsen om konfiskation, har, 

uden at dette berører direktiv 2012/13/EU 

og 2013/48/EU, ret til at få adgang til en 

advokat under hele konfiskationssagen, 

hvad angår fastsættelse af udbytte og 

redskaber, med henblik på at gøre deres 

rettigheder gældende. De berørte personer 

oplyses om, at de har denne ret. 

 5. I de klageafgørelser, der er nævnt i 

artikel 2, skal den berørte person have en 

reel mulighed for at anfægte sagens 

omstændigheder, herunder specifikke 

forhold og tilgængeligt bevismateriale, på 

grundlag af hvilke det pågældende 

formuegode anses som et formuegode, der 

stammer fra strafbar adfærd. 

 6. Tredjemænd skal kunne gøre krav 

på ejerskab eller på andre former for 

ejendomsret 

 8. Såfremt ofre som resultat af en 

strafbar handling har krav mod en 

person, der er genstand for en 

konfiskationsforanstaltning i denne 
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forordning, træffer medlemsstaterne de 

nødvendige foranstaltninger til at sikre, at 

denne konfiskationsforanstaltning ikke 

forhindrer de pågældende ofre i at søge 

erstatning. 

 9. Udstedelsesmyndigheden og 

fuldbyrdelsesmyndigheden underretter 

hinanden om de søgte retsmidler mod 

udstedelsen, anerkendelsen eller 

fuldbyrdelsen af en afgørelse om 

indefrysning eller konfiskation. 

Or. en 

Begrundelse 

Skyggeordføreren er enig med ordføreren i, at: "denne forordnings bestemmelser bør bringes 

i overensstemmelse med direktiv 2014/42/EU og præcisere og styrke bestemmelserne 

vedrørende rettigheder og proceduremæssige garantier" 

 

Ændringsforslag  257 

Monica Macovei 

 

Forslag til forordning 

Artikel 33 – stk. 1 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

1. Alle interesserede parter, inklusive 

tredjeparter i god tro, råder over retsmidler, 

herunder de i artikel 8 i direktiv 

2014/42/EU angivne, over for 

anerkendelsen og fuldbyrdelsen af en 

afgørelse i henhold til artikel 8 og 17 med 

henblik på at sikre deres rettigheder. 

Retsmidlet iværksættes ved en domstol i 

fuldbyrdelsesstaten i overensstemmelse 

med den pågældende stats lovgivning. 

Anmodningen kan have opsættende 

virkning efter fuldbyrdelsesstatens 

lovgivning. 

1. Alle interesserede parter, inklusive 

tredjeparter i god tro, råder over retsmidler, 

herunder de i artikel 8 i direktiv 

2014/42/EU angivne, over for 

anerkendelsen og fuldbyrdelsen af en 

afgørelse i henhold til artikel 8 og 17 med 

henblik på at sikre deres rettigheder. 

Retsmidlet mod anerkendelse og 

fuldbyrdelse af en afgørelse om 

indefrysning/konfiskation iværksættes ved 

en domstol i fuldbyrdelsesstaten i 

overensstemmelse med den pågældende 

stats lovgivning. 

Or. en 
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Ændringsforslag  258 

Barbara Spinelli 

 

Forslag til forordning 

Artikel 33 – stk. 2 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

2. Realitetsgrundlaget for afgørelsen 

om indefrysning eller konfiskation kan 

ikke anfægtes ved en domstol i 

fuldbyrdelsesstaten. 

udgår 

Or. en 

 

Ændringsforslag  259 

Monica Macovei 

 

Forslag til forordning 

Artikel 33 – stk. 2 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

2. Realitetsgrundlaget for afgørelsen 

om indefrysning eller konfiskation kan 

ikke anfægtes ved en domstol i 

fuldbyrdelsesstaten. 

2. Realitetsgrundlaget for afgørelsen 

om indefrysning eller konfiskation kan 

ikke anfægtes ved en domstol i 

fuldbyrdelsesstaten. Kun udstedelsesstaten 

kan tage stilling til anmodninger om 

fornyet prøvelse af afgørelsen om 

konfiskation. Princippet om retskraft i 

den endelige afgørelse overtrædes ikke, 

hverken i udstedelses- eller i 

fuldbyrdelsesstaten i tilfælde, hvor 

anmodning om fornyet prøvelse af 

afgørelsen om konfiskation gives. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  260 

Eva Joly 

 

Forslag til forordning 

Artikel 33 – stk. 2 
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Kommissionens forslag Ændringsforslag 

2. Realitetsgrundlaget for afgørelsen 

om indefrysning eller konfiskation kan 

ikke anfægtes ved en domstol i 

fuldbyrdelsesstaten. 

2. Realitetsgrundlaget for afgørelsen 

om indefrysning eller konfiskation kan 

ikke anfægtes ved en domstol i 

fuldbyrdelsesstaten, bortset fra tilfælde af 

afgørelser, der er truffet uden endelig 

domfældelse inden for rammerne af 

strafferetlige procedurer. 

Or. en 

Begrundelse 

Afgørelser, hvor der ikke er sket domfældelse, kunne være i strid med uskyldsformodningen, 

da de fratager formuegoder fra borgere, som endnu ikke er blevet dømt for en strafbar 

handling. Den berørte person bør være i stand til at anlægge søgsmål i fuldbyrdelsesstaten, 

baseret på de materielle grunde for at udstede afgørelsen, hvis afgørelsen ikke er baseret på 

en tidligere dom. 

 

Ændringsforslag  261 

Nuno Melo, Axel Voss 

 

Forslag til forordning 

Artikel 33 – stk. 2 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

2. Realitetsgrundlaget for afgørelsen 

om indefrysning eller konfiskation kan 

ikke anfægtes ved en domstol i 

fuldbyrdelsesstaten. 

2. Uden at dette berører garantierne 

for de grundlæggende rettigheder i 

fuldbyrdelsesstaten, kan 

realitetsgrundlaget for afgørelsen om 

indefrysning eller konfiskation ikke 

anfægtes ved en domstol i 

fuldbyrdelsesstaten. 

Or. en 

Begrundelse 

Jeg støtter ændringsforslaget, som ordføreren har foreslået, som gengiver den tekst, der er 

vedtaget i direktiv 2014/41/EU om den europæiske efterforskningskendelse i straffesager, som 

jeg var ordfører for. Det omhandlede direktiv underbygger princippet om gensidig 

anerkendelse af retsafgørelser inden for området retligt samarbejde i straffesager, som bør 

bruges som model for fremtidige instrumenter til gensidig anerkendelse. 
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Ændringsforslag  262 

Emilian Pavel, Birgit Sippel, Maria Grapini 

 

Forslag til forordning 

Artikel 33 – stk. 2 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

2. Realitetsgrundlaget for afgørelsen 

om indefrysning eller konfiskation kan 

ikke anfægtes ved en domstol i 

fuldbyrdelsesstaten. 

2. Realitetsgrundlaget for afgørelsen 

om indefrysning eller konfiskation kan 

kun anfægtes ved en sag anlagt i 

udstedelsesstaten, uden at dette berører 

garantierne for de grundlæggende 

rettigheder i fuldbyrdelsesstaten. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  263 

Monica Macovei 

 

Forslag til forordning 

Artikel 33 – stk. 2 a (nyt) 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 2a. En anmodning om fornyet 

prøvelse vil blive afvist som uantagelig 

mod de materielle grunde for udstedelse 

af afgørelsen om indefrysning eller 

konfiskation opnået ved rettens endelige 

afgørelser. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  264 

Eva Joly 

 

Forslag til forordning 

Artikel 35 – stk. 1 – indledning 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

Medlemsstaterne indsamler og 

vedligeholder regelmæssigt samlede 

statistikker fra de relevante myndigheder. 

Medlemsstaterne indsamler og 

vedligeholder regelmæssigt samlede 

statistikker fra de relevante myndigheder 
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De indsamlede statistikker indsendes hvert 

år til Kommissionen og omfatter ud over 

de i artikel 11, stk. 2, i direktiv 2014/42/EU 

anførte oplysninger: 

og fra den centrale myndighed i henhold til 

artikel 27, stk. 2. De indsamlede 

statistikker indsendes hver sjette måned til 

Kommissionen og omfatter ud over de i 

artikel 11, stk. 2, i direktiv 2014/42/EU 

anførte oplysninger: 

Or. en 

 

Ændringsforslag  265 

Eva Joly 

 

Forslag til forordning 

Artikel 35 – stk. 1 a (nyt) 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 Kommissionen forelægger en årlig 

rapport for Europa-Parlamentet, Rådet og 

Det Europæiske Økonomiske og Sociale 

Udvalg med udarbejdelse af statistikker og 

ledsaget af en komparativ analyse. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  266 

Eva Joly 

 

Forslag til forordning 

Artikel 38 – overskrift 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

Revisionsklausul Rapporterings- og revisionsklausul 

Or. en 

 

Ændringsforslag  267 

Eva Joly 

 

Forslag til forordning 

Artikel 38 – stk. 1 
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Kommissionens forslag Ændringsforslag 

Senest den [fem år efter denne forordnings 

ikrafttrædelsesdato] forelægger 

Kommissionen Europa-Parlamentet, Rådet 

og Det Europæiske Økonomiske og Sociale 

Udvalg en rapport om anvendelsen af 

denne forordning. Rapporten ledsages om 

nødvendigt af forslag til ændringer af 

denne forordning. 

Senest den [tre år efter denne forordnings 

ikrafttrædelsesdato] og hvert tredje år 

herefter forelægger Kommissionen 

Europa-Parlamentet, Rådet og Det 

Europæiske Økonomiske og Sociale 

Udvalg en rapport om anvendelsen af 

denne forordning. Rapporten skal bl.a. 

omfatte følgende elementer: 

 a) et overblik over statistikker leveret 

af medlemsstaterne under artikel 35 og  

 b)  en vurdering af den mulige 

indvirkning på grænseoverskridende 

afgørelser om indefrysning og 

konfiskation vedrørende grundlæggende 

rettigheder og frihed samt 

retsstatsprincippet. 

 Rapporten ledsages om nødvendigt af 

forslag til ændringer af denne forordning. 

Or. en 

Begrundelse 

Kommissionen bør regelmæssigt rapportere om statistikker og om den mulige indvirkning på 

grundlæggende rettigheder for, hvis det er nødvendigt, at undgå en revision af denne 

forordning. 

 

Ændringsforslag  268 

Monica Macovei 

 

Forslag til forordning 

Bilag I – afdeling 8 – punkt 3 – punkt □ 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

□ svig og svigrelaterede overtrædelser 

af straffelovgivningen som defineret i 

direktiv 2017/xxx/EU om bekæmpelse af 

svig mod Unionens finansielle interesser 

ved hjælp af strafferetlige bestemmelser 

□ svig og svigrelaterede overtrædelser 

af straffelovgivningen som defineret i 

direktiv 2017/xxx/EU om bekæmpelse af 

svig mod Unionens finansielle interesser 

ved hjælp af strafferetlige bestemmelser, 

herunder skattesvig og skatteunddragelse 
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Or. en 

 

Ændringsforslag  269 

Monica Macovei 

 

Forslag til forordning 

Bilag I – afdeling 8 – punkt 3 – punkt □ 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

□ hvidvaskning af udbyttet fra 

strafbart forhold 

□ hvidvaskning af udbyttet fra 

strafbart forhold, herunder hvidvaskning 

af egne penge 

Or. en 

 

Ændringsforslag  270 

Monica Macovei 

 

Forslag til forordning 

Bilag I – afdeling 8 – punkt 3 – punkt □ 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

□ internetkriminalitet □ cyberkriminalitet og al anden 

internetkriminalitet 

Or. en 

 

Ændringsforslag  271 

Eva Joly 

 

Forslag til forordning 

Bilag I – afdeling 8 – punkt 3 a (nyt) 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 3a. Kan den overtrædelse, som 

afgørelsen om konfiskation vedrører, 

straffes i udstedelsesstaten med en 

frihedsstraf eller en anden 

frihedsberøvende foranstaltning af en 

maksimal varighed på mindst to år som 
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fastlagt i udstedelsesstatens lovgivning, og 

fremgår den af listen over overtrædelser 

herunder? (sæt kryds i det relevante felt) 

 □ skattesvig, grov skattesvig og 

skatteunddragelse; 

Or. en 

 

Ændringsforslag  272 

Eva Joly 

 

Forslag til forordning 

Bilag I – afdeling 13 – punkt 1 – indledning 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

Såfremt der er udpeget en central 
myndighed til varetagelse af den 

administrative overførsel og modtagelse af 

afgørelser om konfiskation i 

udstedelsesstaten: 

Den centrale myndighed, som er ansvarlig 

for at bistå de kompetente myndigheder 

med at registrere alle sendte og modtagne 

afgørelser om konfiskation på nationalt 

niveau og strømline udsendelsen og 

modtagelsen af afgørelser om 

konfiskationen i henhold til artikel 27, stk. 

2: 

Or. en 

 

Ændringsforslag  273 

Eva Joly 

 

Forslag til forordning 

Bilag II – afdeling 9 – punkt 3 a (nyt) 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 3a. Kan den overtrædelse, som 

afgørelsen om konfiskation vedrører, 

straffes i udstedelsesstaten med en 

frihedsstraf eller en anden 

frihedsberøvende foranstaltning af en 

maksimal varighed på mindst to år som 

fastlagt i udstedelsesstatens lovgivning, og 

fremgår den af listen over overtrædelser 
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 DA 

herunder? (sæt kryds i det relevante felt) 

 □ skattesvig, grov skattesvig og 

skatteunddragelse 

Or. en 
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Forslag til forordning 

Bilag II – afdeling 13 – punkt 1 – indledning 
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Såfremt der er udpeget en central 
myndighed til varetagelse af den 

administrative overførsel og modtagelse af 

afgørelser om indefrysning i 

udstedelsesstaten: 

 

Den centrale myndighed, som er ansvarlig 

for at bistå de kompetente myndigheder 

med at registrere alle sendte og modtagne 

afgørelser om konfiskation på nationalt 

niveau og strømline udsendelsen og 

modtagelsen af afgørelser om 

indefrysningen i henhold til artikel 27, stk. 

2: 

Or. en 

 


