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 ET 

Muudatusettepanek  65 

Maria Grapini 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 3 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

3) Kuriteovahendite ja kriminaaltulu 

arestimine ja konfiskeerimine on ühed 

kõige tulemuslikumatest kuritegevusega 

võitlemise vahenditest. Euroopa Liit on 

võtnud kohustuse tagada kuritegeliku vara 

tõhusam kindlakstegemine, 

konfiskeerimine ja taaskasutamine24. 

3) Kuriteovahendite ja kriminaaltulu 

arestimine ja konfiskeerimine on ühed 

kõige tulemuslikumatest kuritegevusega 

võitlemise vahenditest ning neil võib olla 

ka mõju terrorismi vähendamisele ja 

terrorismivastasele võitlusele. Euroopa 

Liit on võtnud kohustuse tagada 

kuritegeliku vara tõhusam 

kindlakstegemine, konfiskeerimine ja 

taaskasutamine24. 

_________________ _________________ 

24 „Stockholmi programm – avatud ja 

turvaline Euroopa kodanike teenistuses ja 

nende kaitsel“, ELT C 115, 4.5.2010, lk 1. 

24 „Stockholmi programm – avatud ja 

turvaline Euroopa kodanike teenistuses ja 

nende kaitsel“, ELT C 115, 4.5.2010, lk 1. 

Or. ro 

 

Muudatusettepanek  66 

Monica Macovei 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 4 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

4) Kuna kuritegevus on sageli 

rahvusvaheline, siis on tulemuslik 

piiriülene koostöö kriminaaltulu ja 

kuriteovahendite arestimisel ja 

konfiskeerimisel esmatähtis. 

4) Kuna kuritegevus on sageli 

rahvusvaheline, siis on tulemuslik 

piiriülene koostöö kriminaaltulu ja 

kuriteovahendite arestimisel ja 

konfiskeerimisel esmatähtis. Seetõttu 

peaksid õiguskaitseorganid ja -asutused, -

isikud, -üksused või -teenistused tegema 

liikmesriikides tihedat koostööd ja 

omavahel suhtlema, et optimeerida 

arestimis- ja konfiskeerimismenetluste 

kestust ja tõhusust. 

Or. en 
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Muudatusettepanek  67 

Maria Grapini 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 4 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

4) Kuna kuritegevus on sageli 

rahvusvaheline, siis on tulemuslik 

piiriülene koostöö kriminaaltulu ja 

kuriteovahendite arestimisel ja 

konfiskeerimisel esmatähtis. 

4) Kuna kuritegevus on sageli 

rahvusvaheline, siis on tulemuslik 

piiriülene koostöö, jätkuv teabe 

vahetamine ja vastastikune tugi 
kriminaaltulu ja kuriteovahendite 

avastamisel, arestimisel ja 

konfiskeerimisel esmatähtis. 

Or. ro 

 

Muudatusettepanek  68 

Monica Macovei 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 6 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

6) Komisjoni rakendamisaruanded 

raamotsuste 2003/577/JSK ja 

2006/783/JSK kohta näitavad, et 

olemasolev arestimis- ja 

konfiskeerimisotsuste vastastikuse 

tunnustamise kord ei toimi täies ulatuses. 

Olemasolevaid vahendeid ei ole 

liikmesriikides ühtlaselt kasutusele võetud 

ja rakendatud ning see on toonud kaasa 

ebapiisava vastastikuse tunnustamise. 

6) Komisjoni rakendamisaruanded 

raamotsuste 2003/577/JSK ja 

2006/783/JSK kohta näitavad, et 

olemasolev arestimis- ja 

konfiskeerimisotsuste vastastikuse 

tunnustamise kord ei toimi täies ulatuses. 

Olemasolevaid vahendeid ei ole 

liikmesriikides ühtlaselt kasutusele võetud 

ja rakendatud ning see on toonud kaasa 

ebapiisava vastastikuse tunnustamise. 

Peale selle eirati mõnes liikmesriigis 

täielikult või käsitleti siseriiklikku 

õigusesse ülevõtmise eelnõudes väga 

kesiselt (Euroopa Parlamendi ja nõukogu 

3. aprilli 2014. aasta) direktiivi 

2014/42/EL (kuriteovahendite ja 

kriminaaltulu arestimise ja 

konfiskeerimise kohta Euroopa Liidus) 

põhielemente, nagu mõisted või 



 

AM\1138070ET.docx 5/104 PE612.375v01-00 

 ET 

konfiskeerimine kolmandalt isikult. 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  69 

Maria Grapini 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 6 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

6) Komisjoni rakendamisaruanded 

raamotsuste 2003/577/JSK ja 

2006/783/JSK kohta näitavad, et 

olemasolev arestimis- ja 

konfiskeerimisotsuste vastastikuse 

tunnustamise kord ei toimi täies ulatuses. 

Olemasolevaid vahendeid ei ole 

liikmesriikides ühtlaselt kasutusele võetud 

ja rakendatud ning see on toonud kaasa 

ebapiisava vastastikuse tunnustamise. 

6) Komisjoni rakendamisaruanded 

raamotsuste 2003/577/JSK ja 

2006/783/JSK kohta näitavad, et 

olemasolev arestimis- ja 

konfiskeerimisotsuste vastastikuse 

tunnustamise kord ei toimi täies ulatuses. 

Olemasolevaid vahendeid ei ole 

liikmesriikides ühtlaselt kasutusele võetud 

ja rakendatud ning see on toonud kaasa 

ebapiisava vastastikuse tunnustamise ning 

ebapiisava piiriülese koostöö. 

Or. ro 

 

Muudatusettepanek  70 

Barbara Spinelli 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 7 a (uus) 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 7 a) Laiendatud konfiskeerimine ja 

konfiskeerimine kolmandalt isikult 

peavad vastama Euroopa inimõiguste 

konventsioonis, eelkõige selle artiklites 6 

ja 7, ning Euroopa Liidu põhiõiguste 

hartas sätestatud tagatistele. Pädevate 

asutuste otsus põhineb selle isiku juhtumi 

põhjalikul hindamisel, kelle suhtes 

konfiskeerimisotsust kohaldatakse, sh 

kindlusel, et konfiskeeritud kaup saadi või 

omandati kuritegevuse kaudu; 
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Muudatusettepanek  71 

Gilles Lebreton, Nicolas Bay 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 8 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

8) Direktiivi 2014/42/EL 

vastuvõtmisel teatasid Euroopa Parlament 

ja nõukogu, et arestimise ja 

konfiskeerimise toimiv süsteem Euroopa 

Liidus on lahutamatult seotud arestimis- ja 

konfiskeerimisotsuste hästi toimiva 

vastastikuse tunnustamisega. Võttes 

arvesse vajadust kehtestada kriminaaltulu 

ja kuriteovahendite arestimise ja 

konfiskeerimise laiahaardeline süsteem, 

palusid Euroopa Parlament ja nõukogu 

komisjonil esitada seadusandliku 

ettepaneku arestimis- ja 

konfiskeerimisotsuste vastastikuse 

tunnustamise kohta. 

8) Direktiivi 2014/42/EL 

vastuvõtmisel teatasid Euroopa Parlament 

ja nõukogu, et arestimise ja 

konfiskeerimise toimiv süsteem Euroopa 

Liidus on lahutamatult seotud arestimis- ja 

konfiskeerimisotsuste hästi toimiva 

vastastikuse tunnustamisega. Võttes 

arvesse vajadust kehtestada kriminaaltulu 

ja kuriteovahendite arestimise ja 

konfiskeerimise Euroopa süsteem, palusid 

Euroopa Parlament ja nõukogu komisjonil 

esitada seadusandliku ettepaneku arestimis- 

ja konfiskeerimisotsuste vastastikuse 

tunnustamise kohta. 

Or. fr 

 

Muudatusettepanek  72 

Monica Macovei 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 11 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

11) Arestimis- ja konfiskeerimisotsuste 

tulemusliku vastastikuse tunnustamise 

tagamiseks tuleks nende otsuste 

vastastikuse tunnustamise reeglid 

kehtestada õiguslikult siduva ja vahetult 

kohaldatava Euroopa Liidu õigusakti abil. 

11) Arestimis- ja konfiskeerimisotsuste 

tulemusliku vastastikuse tunnustamise 

tagamiseks tuleks nende otsuste 

vastastikuse tunnustamise reeglid 

kehtestada määrusega, mis on õiguslikult 

siduv ja vahetult kohaldatav Euroopa Liidu 

õigusakti abil. Kõnealuse määrusega 

tuleks kehtestada arestimis- ja 

konfiskeerimisotsuste vastastikuse 

tunnustamise eeskirjad seoses 
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liikmesriikides kasutatavate järgmiste 

peamiste konfiskeerimisliikidega: harilik 

konfiskeerimine, laiendatud 

konfiskeerimine, kolmandalt isikult 

konfiskeerimine, väärtuspõhine 

konfiskeerimine ja ilma süüdimõistva 

kohtuotsuseta konfiskeerimine. 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  73 

Ignazio Corrao, Laura Ferrara, Fabio Massimo Castaldo 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 12 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

12) Tähtis on hõlbustada vara 

arestimis- ja konfiskeerimisotsuste 

vastastikust tunnustamist ja täitmist 

eeskirjade abil, mis kohustaksid 

liikmesriike tunnustama ja oma 

territooriumil täitma teise liikmesriigi 

kriminaalmenetluse raames tehtud 

konfiskeerimisotsuseid. 

12) Tähtis on hõlbustada vara 

arestimis- ja konfiskeerimisotsuste 

vastastikust tunnustamist ja täitmist 

eeskirjade abil, mis kohustaksid 

liikmesriike tunnustama ja oma 

territooriumil täitma teise liikmesriigi 

kohtumenetluse raames tehtud 

konfiskeerimisotsuseid. 

Kriminaalasjadega seotud arestimis- ja 

konfiskeerimisotsuste vastastikuse 

tunnustamise eesmärk on luua tõhus 

mehhanism piiriüleste arestimis- ja 

konfiskeerimisotsuste tunnustamise ja 

täitmise kohta, mis on üks tõhusamaid 

vahendeid kuritegevuse vastu võitlemisel. 

Selle mehhanismi tõhusus peaks tagama 

arestimis- ja konfiskeerimisotsuste 

vastastikuse tunnustamise, tingimusel et 

otsused tehakse kriminaalmenetluse 

põhitunnustele vastava menetluse 

kohaselt, kusjuures menetlus ei pea 

tingimata olema kriminaalmenetlus. 

Or. it 

 

Muudatusettepanek  74 

Monica Macovei 
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Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 12 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

12) Tähtis on hõlbustada vara 

arestimis- ja konfiskeerimisotsuste 

vastastikust tunnustamist ja täitmist 

eeskirjade abil, mis kohustaksid 

liikmesriike tunnustama ja oma 

territooriumil täitma teise liikmesriigi 

kriminaalmenetluse raames tehtud 

konfiskeerimisotsuseid. 

12) Tähtis on hõlbustada vara 

arestimis- ja konfiskeerimisotsuste 

vastastikust tunnustamist ja täitmist 

eeskirjade abil, mis kohustaksid 

liikmesriike tunnustama ja oma 

territooriumil täitma teise liikmesriigi 

kriminaal-, tsiviil- või haldusmenetluse 
raames tehtud konfiskeerimisotsuseid. 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  75 

Ignazio Corrao, Laura Ferrara, Fabio Massimo Castaldo 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 13 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

13) Käesolevat määrust tuleks 

kohaldada kõigi konfiskeerimisotsuste 

suhtes, mille kohus on teinud pärast 

kuriteo menetlemist, ning kõigi 

arestimisotsuste suhtes, mis on tehtud 

võimaliku hilisema konfiskeerimise 

eesmärgil. Seega peaks määrus hõlmama 

iga liiki otsuseid, mis on hõlmatud 

direktiiviga 2014/42/EL, ning muid 

otsuseid, mis on tehtud 

kriminaalmenetluse raames ilma lõpliku 

süüdimõistmiseta. Käesolevat määrust ei 

tuleks kohaldada tsiviil- või 

haldusmenetluste raames tehtud arestimis- 

ja konfiskeerimisotsuste suhtes. 

13) Käesolevat määrust tuleks 

kohaldada kõigi konfiskeerimisotsuste 

suhtes, mille kohus on teinud 

kohtumenetluse raames, ning kõigi 

arestimisotsuste suhtes, mis on tehtud 

võimaliku hilisema konfiskeerimise 

eesmärgil. Seega peaks määrus hõlmama 

iga liiki otsuseid, mis on hõlmatud 

direktiiviga 2014/42/EL, ning muid 

arestimis- ja konfiskeerimisotsuseid, mis 

on tehtud kohtumenetluse raames, 

sealhulgas otsused laiendatud 

konfiskeerimise, kolmandalt isikult 

konfiskeerimise ja ilma süüdimõistva 

kohtuotsuseta konfiskeerimise kohta. Kui 

liikmesriigi õigussüsteemis sellised 

meetmed puuduvad, peaks asjaomasel 

liikmesriigil olema võimalus tunnustada 

ja täita teises liikmesriigis tehtud 

korraldust, kui selle annab 

kriminaalasjades pädev kohus, ning mis 

on tehtud sellise menetluse kohaselt, mis 
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austab täielikult süüdistatavate 

menetlusõigusi varaga seotud 

kriminaalmenetluses, mis faktide põhjal 

tulenevad kuriteost. Käesolevat määrust ei 

tuleks kohaldada tsiviilmenetluste raames 

tehtud arestimis- ja konfiskeerimisotsuste 

suhtes. 

Or. it 

 

Muudatusettepanek  76 

Gilles Lebreton, Nicolas Bay 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 13 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

13) Käesolevat määrust tuleks 

kohaldada kõigi konfiskeerimisotsuste 

suhtes, mille kohus on teinud pärast kuriteo 

menetlemist, ning kõigi arestimisotsuste 

suhtes, mis on tehtud võimaliku hilisema 

konfiskeerimise eesmärgil. Seega peaks 

määrus hõlmama iga liiki otsuseid, mis on 

hõlmatud direktiiviga 2014/42/EL, ning 

muid otsuseid, mis on tehtud 

kriminaalmenetluse raames ilma lõpliku 

süüdimõistmiseta. Käesolevat määrust ei 

tuleks kohaldada tsiviil- või 

haldusmenetluste raames tehtud arestimis- 

ja konfiskeerimisotsuste suhtes. 

13) Käesolevat määrust tuleks 

kohaldada kõigi konfiskeerimisotsuste 

suhtes, mille kohus on teinud pärast kuriteo 

menetlemist, ning kõigi arestimisotsuste 

suhtes, mis on tehtud võimaliku hilisema 

konfiskeerimise eesmärgil. Seega peaks 

määrus hõlmama iga liiki otsuseid, mis on 

hõlmatud direktiiviga 2014/42/EL. 

Käesolevat määrust ei tuleks kohaldada 

tsiviil- või haldusmenetluste raames tehtud 

arestimis- ja konfiskeerimisotsuste suhtes. 

Or. fr 

 

Muudatusettepanek  77 

Monica Macovei 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 13 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

13) Käesolevat määrust tuleks 

kohaldada kõigi konfiskeerimisotsuste 

13) Käesolevat määrust tuleks 

kohaldada kõigi konfiskeerimisotsuste 
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suhtes, mille kohus on teinud pärast kuriteo 

menetlemist, ning kõigi arestimisotsuste 

suhtes, mis on tehtud võimaliku hilisema 

konfiskeerimise eesmärgil. Seega peaks 

määrus hõlmama iga liiki otsuseid, mis on 

hõlmatud direktiiviga 2014/42/EL, ning 

muid otsuseid, mis on tehtud 

kriminaalmenetluse raames ilma lõpliku 

süüdimõistmiseta. Käesolevat määrust ei 

tuleks kohaldada tsiviil- või 

haldusmenetluste raames tehtud 

arestimis- ja konfiskeerimisotsuste suhtes. 

suhtes, mille kohus on teinud pärast 

kuriteo, tsiviil- või haldusõigusrikkumise 

menetlemist, ning kõigi arestimisotsuste 

suhtes, mis on tehtud võimaliku hilisema 

konfiskeerimise eesmärgil. Seega peaks 

määrus hõlmama iga liiki otsuseid, mis on 

hõlmatud direktiiviga 2014/42/EL, ning 

muid otsuseid, mis on tehtud kriminaal-, 

tsiviil- või haldusmenetluse raames ilma 

lõpliku süüdimõistmiseta. 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  78 

Barbara Spinelli 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 13 a (uus) 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 13 a) Laiendatud konfiskeerimine ja 

konfiskeerimine kolmandalt isikult 

peavad vastama Euroopa inimõiguste 

konventsioonis, eelkõige selle artiklites 6 

ja 7, ning Euroopa Liidu põhiõiguste 

hartas sätestatud tagatistele. Pädevate 

asutuste otsus põhineb selle isiku juhtumi 

põhjalikul hindamisel, kelle suhtes 

konfiskeerimisotsust kohaldatakse, sh 

kindlusel, et konfiskeeritud kaup saadi või 

omandati kuritegevuse kaudu. 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  79 

Gilles Lebreton, Nicolas Bay 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 14 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 
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14) Käesolev määrus peaks hõlmama 

nii direktiiviga 2014/42/EL hõlmatud 

süütegudega seotud konfiskeerimis- ja 

arestimisotsuseid kui ka muude 

süütegudega seotud otsuseid. Süüteod ei 

tohiks seetõttu piirduda eriti ohtlike, 

piiriülese mõõtmega kuritegudega, kuna 

Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklis 

82 ei nõuta sellist piirangut meetmetele, 

millega kehtestada eeskirjad ja 

menetlused kriminaalasjades tehtud 

otsuste vastastikuse tunnustamise 

tagamiseks. 

14) Käesolev määrus peaks hõlmama 

direktiiviga 2014/42/EL hõlmatud 

süütegudega seotud konfiskeerimis- ja 

arestimisotsuseid. 

Or. fr 

 

Muudatusettepanek  80 

Eva Joly 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 14 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

14) Käesolev määrus peaks hõlmama 

nii direktiiviga 2014/42/EL hõlmatud 

süütegudega seotud konfiskeerimis- ja 

arestimisotsuseid kui ka muude 

süütegudega seotud otsuseid. Süüteod ei 

tohiks seetõttu piirduda eriti ohtlike, 

piiriülese mõõtmega kuritegudega, kuna 

Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklis 

82 ei nõuta sellist piirangut meetmetele, 

millega kehtestada eeskirjad ja menetlused 

kriminaalasjades tehtud otsuste 

vastastikuse tunnustamise tagamiseks. 

14) Käesolev määrus peaks hõlmama 

nii direktiiviga 2014/42/EL hõlmatud 

süütegudega seotud konfiskeerimis- ja 

arestimisotsuseid kui ka muude 

süütegudega seotud otsuseid. Süüteod ei 

tohiks seetõttu piirduda eriti ohtlike, 

piiriülese mõõtmega kuritegudega, kuna 

Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklis 

82 ei nõuta sellist piirangut meetmetele, 

millega kehtestada eeskirjad ja menetlused 

kriminaalasjades tehtud otsuste 

vastastikuse tunnustamise tagamiseks. 

Näiteks maksukuriteod kujutavad endast 

eriti olulisi piiriüleseid süütegusid, mis 

tuleks lisada käesoleva määrusega 

hõlmatud süütegude nimekirja, kuid 

arvestades, et kuna mõned riigid ei karista 

neid süütegusid maksimaalselt vähemalt 

kolmeaastase vangistusega, alandatakse 

nende konkreetsete süütegude puhul 

karistuse miinimummäära kahe aastani. 

Or. en 



 

PE612.375v01-00 12/104 AM\1138070ET.docx 

ET 

 

Muudatusettepanek  81 

Monica Macovei 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 14 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

14) Käesolev määrus peaks hõlmama 

nii direktiiviga 2014/42/EL hõlmatud 

süütegudega seotud konfiskeerimis- ja 

arestimisotsuseid kui ka muude 

süütegudega seotud otsuseid. Süüteod ei 

tohiks seetõttu piirduda eriti ohtlike, 

piiriülese mõõtmega kuritegudega, kuna 

Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklis 

82 ei nõuta sellist piirangut meetmetele, 

millega kehtestada eeskirjad ja menetlused 

kriminaalasjades tehtud otsuste 

vastastikuse tunnustamise tagamiseks. 

14) Käesolev määrus peaks hõlmama 

nii direktiiviga 2014/42/EL hõlmatud 

süütegudega seotud konfiskeerimis- ja 

arestimisotsuseid kui ka muude 

süütegudega seotud otsuseid. Süüteod ei 

tohiks seetõttu piirduda eriti ohtlike, 

piiriülese mõõtmega kuritegudega ning 

peaks hõlmama ka maksudega seotud 

kuritegusid ja küberkuritegusid, kuna 

Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklis 

82 ei nõuta sellist piirangut meetmetele, 

millega kehtestada eeskirjad ja menetlused 

kriminaalasjades tehtud otsuste 

vastastikuse tunnustamise tagamiseks. 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  82 

Barbara Spinelli 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 16 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

16) Käesolev määrus ei mõjuta 

kohustust austada põhiõigusi ja õiguse 

üldpõhimõtteid, mis on sätestatud Euroopa 

Liidu lepingu artiklis 6. 

16) Käesolev määrus ei mõjuta 

kohustust austada põhiõigusi ja õiguse 

üldpõhimõtteid, mis on sätestatud Euroopa 

Liidu lepingu artiklis 6 ja Euroopa Liidu 

põhiõiguste hartas (edaspidi „harta“). 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  83 

Ignazio Corrao, Laura Ferrara, Fabio Massimo Castaldo 
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 ET 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 18 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

18) Käesoleva määruse kohaldamisel 

tuleks võtta arvesse Euroopa Parlamendi ja 

nõukogu direktiive 2010/64/EU30, 

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

2016/34334333, 2016/80080034 ja 

2016/1919191935, mis käsitlevad 

menetlusõigusi kriminaalmenetluses. 

18) Käesoleva määruse kohaldamisel 

tuleks võtta arvesse Euroopa Parlamendi ja 

nõukogu direktiive 2010/64/EL30, 

2012/13/EL31, 2013/48/EL32, 

2016/34334333, 2016/80080034 ja 

2016/1919191935, mis käsitlevad 

menetlusõigusi kriminaalmenetluses. 

Kriminaalmenetluses menetlusõigusi 

käsitlevaid direktiive kohaldatakse üksnes 

kriminaalmenetluste suhtes nendega 

seotud liikmesriikide puhul. Lisaks sellele 

kohaldatakse hartas sätestatud 

kriminaalmenetluse põhiomadusi 

menetluste suhtes, mis ei ole otseselt 

kriminaalmenetlused, kuid mida peetakse 

kohtumenetluse raames. 

_________________ _________________ 

30 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 20. 

oktoobri 2010. aasta direktiiv 2010/64/EL 

õiguse kohta suulisele ja kirjalikule tõlkele 

kriminaalmenetluses (ELT L 280, 

26.10.2010, lk 1). 

30 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 20. 

oktoobri 2010. aasta direktiiv 2010/64/EL 

õiguse kohta suulisele ja kirjalikule tõlkele 

kriminaalmenetluses (ELT L 280, 

26.10.2010, lk 1). 

31 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 22. mai 

2012. aasta direktiiv 2012/13/EL, milles 

käsitletakse õigust saada 

kriminaalmenetluses teavet (ELT L 142, 

1.6.2012, lk 1). 

31 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 22. mai 

2012. aasta direktiiv 2012/13/EL, milles 

käsitletakse õigust saada 

kriminaalmenetluses teavet (ELT L 142, 

1.6.2012, lk 1). 

32 Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 

2013/48/EL, 22. oktoober 2013, mis 

käsitleb õigust kaitsjale 

kriminaalmenetluses ja Euroopa 

vahistamismäärusega seotud menetluses 

ning õigust lasta teavitada vabaduse 

võtmisest kolmandat isikut ja suhelda 

vabaduse võtmise ajal kolmandate isikute 

ja konsulaarasutustega (ELT L 294, 

6.11.2013, lk 1). 

32 Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 

2013/48/EL, 22. oktoober 2013, mis 

käsitleb õigust kaitsjale 

kriminaalmenetluses ja Euroopa 

vahistamismäärusega seotud menetluses 

ning õigust lasta teavitada vabaduse 

võtmisest kolmandat isikut ja suhelda 

vabaduse võtmise ajal kolmandate isikute 

ja konsulaarasutustega (ELT L 294, 

6.11.2013, lk 1). 

33 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 

9. märtsi 2016. aasta direktiiv (EL) 

2016/343, millega tugevdatakse süütuse 

presumptsiooni teatavaid aspekte ja õigust 

33 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 

9. märtsi 2016. aasta direktiiv (EL) 

2016/343, millega tugevdatakse süütuse 

presumptsiooni teatavaid aspekte ja õigust 
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viibida kriminaalmenetluses kohtulikul 

arutelul (ELT L 65, 11.3.2016, lk 1). 

viibida kriminaalmenetluses kohtulikul 

arutelul (ELT L 65, 11.3.2016, lk 1). 

34 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 11. mai 

2016. aasta direktiiv (EL) 2016/800, mis 

käsitleb kriminaalmenetluses 

kahtlustatavate või süüdistatavate laste 

menetluslikke tagatisi (ELT L 132, 

21.5.2016, lk 1). 

34 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 11. mai 

2016. aasta direktiiv (EL) 2016/800, mis 

käsitleb kriminaalmenetluses 

kahtlustatavate või süüdistatavate laste 

menetluslikke tagatisi (ELT L 132, 

21.5.2016, lk 1). 

35 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 26. 

oktoobri 2016. aasta direktiiv (EL) 

2016/1919, milles käsitletakse tasuta 

õigusabi andmist kahtlustatavatele ja 

süüdistatavatele kriminaalmenetluses ning 

isikutele, kelle üleandmist taotletakse 

Euroopa vahistamismäärusega seotud 

menetluses (ELT L 297, 4.11.2016, lk 1). 

35 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 26. 

oktoobri 2016. aasta direktiiv (EL) 

2016/1919, milles käsitletakse tasuta 

õigusabi andmist kahtlustatavatele ja 

süüdistatavatele kriminaalmenetluses ning 

isikutele, kelle üleandmist taotletakse 

Euroopa vahistamismäärusega seotud 

menetluses (ELT L 297, 4.11.2016, lk 1). 

Or. it 

 

Muudatusettepanek  84 

Eva Joly 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 20 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

20) Selleks peaks otsuse teinud asutus 

edastama arestimis- ja 

konfiskeerimisotsused vahetult täitvale 

asutusele või vajaduse korral 

keskasutusele. 

20) Selleks peaks otsuse teinud asutus 

edastama arestimis- ja 

konfiskeerimisotsused vahetult täitvale 

asutusele ning keskasutusele, mis vastutab 

pädevate asutuste abistamise eest, riigi 

tasandil edastatud ja vastu võetud 

arestimis- või konfiskeerimisotsuste 

registreerimise eest ning otsuste 

edastamise ja vastuvõtmise lihtsustamise 

eest. 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  85 

Barbara Spinelli 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 
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 ET 

Põhjendus 21 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

21) Konfiskeerimisotsus tuleks 

edastada koos standardtunnistusega. 

21) Konfiskeerimis- või arestimisotsus 

tuleks edastada koos standardtunnistusega. 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  86 

Barbara Spinelli 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 25 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

25) Arestimisotsuse täitmisel peaksid 

otsuse teinud asutus ja täitev asutus võtma 

nõuetekohaselt arvesse uurimise 

konfidentsiaalsust. Eelkõige peaks täitev 

asutus tagama arestimisotsuse asjaolude ja 

sisu konfidentsiaalsuse. 

25) Ilma et see piiraks iga asjaomase 

isiku õigust saada teavet, peaksid 

arestimisotsuse täitmisel otsuse teinud 

asutus ja täitev asutus võtma 

nõuetekohaselt arvesse uurimise 

konfidentsiaalsust. Eelkõige peaks täitev 

asutus tagama arestimisotsuse asjaolude ja 

sisu konfidentsiaalsuse. 

Or. en 

Selgitus 

Variraportöör on raportööriga järgmise osas nõus: „Teavitamiskohustuse ja 

konfidentsiaalsusnõuete seost on vaja täpsustada. Juurdluse konfidentsiaalsusega ei või 

piirata isiku õigust saada teavet.“ 

 

Muudatusettepanek  87 

Eva Joly 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 26 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

26) Arestimis- või konfiskeerimisotsuse 

tunnustamisest ja täitmisest ei tohiks 

keelduda muudel kui käesolevas määruses 

sätestatud alustel. Eelkõige peaks täitval 

26) Arestimis- või konfiskeerimisotsuse 

tunnustamisest ja täitmisest ei tohiks 

keelduda muudel kui käesolevas määruses 

sätestatud alustel. Eelkõige peaks täitval 
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asutusel olema luba mitte tunnustada ega 

täita konfiskeerimisotsust topeltkaristamise 

keelu põhimõttel, huvitatud isiku õiguste 

alusel või kohtulikul arutelul isiklikult 

viibimise õiguse alusel. 

asutusel olema luba mitte tunnustada ega 

täita konfiskeerimisotsust põhiõiguste 

alusel, topeltkaristamise keelu põhimõttel, 

huvitatud isiku õiguste alusel või 

kohtulikul arutelul isiklikult viibimise 

õiguse alusel. 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  88 

Birgit Sippel, Emilian Pavel 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 26 a (uus) 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 26 a) Vabadusel, turvalisusel ja õigusel 

rajaneva ala loomine liidus põhineb 

vastastikusel usaldusel ja eeldusel, et 

teised liikmesriigid järgivad liidu õigust ja 

eelkõige põhiõigusi. Seda eeldust saab 

aga vaidlustada. Kui on põhjendatud 

kahtlus, et konfiskeerimis- või 

arestimisotsuse täitmisega rikutakse 

asjaomase isiku põhiõigusi ning 

täidesaatev riik ei järgi oma kohustusi 

kaitsta hartas tunnustatud põhiõigusi, 

tuleks konfiskeerimis- või arestimisotsuse 

täitmisest keelduda. 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  89 

Nuno Melo, Axel Voss 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 26 a (uus) 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 26 a) Vabadusel, turvalisusel ja õigusel 

rajaneva ala loomine liidus põhineb 

vastastikusel usaldusel ja eeldusel, et 

teised liikmesriigid järgivad liidu õigust ja 
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eelkõige põhiõigusi. Seda eeldust saab 

aga vaidlustada. Kui on põhjendatud 

kahtlus, et konfiskeerimis- või 

arestimisotsuse täitmisega rikutakse 

asjaomase isiku põhiõigusi ning 

täidesaatev riik ei järgi oma kohustusi 

kaitsta hartas tunnustatud põhiõigusi, 

tuleks konfiskeerimis- või arestimisotsuse 

täitmisest keelduda. 

Or. en 

Selgitus 

Toetan enda kui raportööri tehtud muudatusettepanekut, milles korratakse direktiivis 

2014/41/EL (mis käsitleb Euroopa uurimismäärust kriminaalasjades (edaspidi „Euroopa 

uurimismääruse direktiiv“) vastu võetud teksti. Kõnealuse direktiiviga tugevdatakse 

õigusasutuste otsuste vastastikuse tunnustamise põhimõtet kriminaalasjades tehtava 

õigusalase koostöö valdkonnas, mida tuleks kasutada tulevaste vastastikuse tunnustamise 

vahendite mudelina. 

 

Muudatusettepanek  90 

Barbara Spinelli 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 26 a (uus) 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 26 a) Topeltkaristamise keelu põhimõte 

on liidu õiguse aluspõhimõte, mida 

tunnistatakse hartaga ning mida on edasi 

arendatud Euroopa Liidu Kohtu 

praktikas. Seetõttu peaks otsust täitval 

asutusel olema õigus keelduda 

konfiskeerimis- või arestimisotsuse 

täitmisest, kui selle täitmine oleks 

nimetatud põhimõttega vastuolus. 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  91 

Birgit Sippel, Emilian Pavel 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 
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Põhjendus 26 b (uus) 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 26 b) Käesolevas määruses austatakse 

põhiõigusi ja järgitakse põhimõtteid, mida 

on tunnustatud ELi lepingu artiklis 6 

ning hartas, eelkõige selle VI jaotises, 

rahvusvahelises õiguses ja 

rahvusvahelistes lepingutes, millega on 

ühinenud liit või kõik liikmesriigid, kaasa 

arvatud Euroopa inimõiguste ja 

põhivabaduste kaitse konventsioon, ning 

liikmesriikide põhiseadustes nende 

kohaldamisala raames. Ühtegi käesoleva 

direktiivi sätet ei tõlgendata keeluna 

konfiskeerimis- või arestimisotsuse 

täitmisest keelduda, kui objektiivsetele 

asjaoludele tuginedes on põhjust arvata, 

et nimetatud otsus on tehtud isiku kohtu 

alla andmiseks või karistamiseks 

kõnealuse isiku soo, rassilise kuuluvuse 

või etnilise päritolu, usu, seksuaalse 

sättumuse, rahvuse, keele või poliitiliste 

vaadete alusel või et see kahjustaks selle 

isiku olukorda mis tahes eeltoodud 

põhjusel. 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  92 

Nuno Melo, Axel Voss 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 26 b (uus) 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 26 b) Käesolevas määruses austatakse 

põhiõigusi ja järgitakse põhimõtteid, mida 

on tunnustatud ELi lepingu artiklis 6 

ning hartas, eelkõige selle VI jaotises, 

rahvusvahelises õiguses ja 

rahvusvahelistes lepingutes, millega on 

ühinenud liit või kõik liikmesriigid, kaasa 

arvatud Euroopa inimõiguste ja 

põhivabaduste kaitse konventsioon, ning 
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liikmesriikide põhiseadustes nende 

kohaldamisala raames. Ühtegi käesoleva 

direktiivi sätet ei tõlgendata keeluna 

konfiskeerimis- või arestimisotsuse 

täitmisest keelduda, kui objektiivsetele 

asjaoludele tuginedes on põhjust arvata, 

et nimetatud otsus on tehtud isiku kohtu 

alla andmiseks või karistamiseks 

kõnealuse isiku soo, rassilise kuuluvuse 

või etnilise päritolu, usu, seksuaalse 

sättumuse, rahvuse, keele või poliitiliste 

vaadete alusel või et see kahjustaks selle 

isiku olukorda mis tahes eeltoodud 

põhjusel. 

Or. en 

Selgitus 

Toetan enda kui raportööri tehtud muudatusettepanekut, milles korratakse direktiivis 

2014/41/EL (mis käsitleb Euroopa uurimismäärust kriminaalasjades (edaspidi „Euroopa 

uurimismääruse direktiiv“)) vastu võetud teksti. Kõnealuse direktiiviga tugevdatakse 

õigusasutuste otsuste vastastikuse tunnustamise põhimõtet kriminaalasjades tehtava 

õigusalase koostöö valdkonnas, mida tuleks kasutada tulevaste vastastikuse tunnustamise 

vahendite mudelina. 

 

Muudatusettepanek  93 

Barbara Spinelli 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 26 b (uus) 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 26 b) Kui on põhjendatud kahtlus, et 

konfiskeerimis- või arestimisotsuse 

täitmisega rikutakse asjaomase isiku 

põhiõigusi ning täidesaatev riik ei järgi 

oma kohustusi kaitsta hartas tunnustatud 

põhiõigusi, tuleks konfiskeerimis- või 

arestimisotsuse täitmisest keelduda. 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  94 
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Barbara Spinelli 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 26 c (uus) 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 26 c) Käesolevas määruses austatakse 

põhiõigusi ja järgitakse põhimõtteid, mida 

on tunnustatud ELi lepingu artiklis 6 

ning hartas, eelkõige selle VI jaotises, 

rahvusvahelises õiguses ja 

rahvusvahelistes lepingutes, millega on 

ühinenud liit või kõik liikmesriigid, kaasa 

arvatud Euroopa inimõiguste ja 

põhivabaduste kaitse konventsioon, ning 

liikmesriikide põhiseadustes nende 

kohaldamisala raames. Ühtegi käesoleva 

direktiivi sätet ei tõlgendata keeluna 

konfiskeerimis- või arestimisotsuse 

täitmisest keelduda, kui objektiivsetele 

asjaoludele tuginedes on põhjust arvata, 

et nimetatud otsus on tehtud isiku kohtu 

alla andmiseks või karistamiseks 

kõnealuse isiku soo, rassilise kuuluvuse 

või etnilise päritolu, usu, seksuaalse 

sättumuse, rahvuse, keele või poliitiliste 

vaadete alusel või et see kahjustaks selle 

isiku olukorda mis tahes eeltoodud 

põhjusel. 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  95 

Emilian Pavel, Maria Grapini 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 30 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

30) Konfiskeerimis- või 

arestimisotsuse täitmist tuleks reguleerida 

täidesaatva riigi õigusega ning üksnes selle 

riigi asutused peaksid olema pädevad 

otsustama täitmise korra üle. 

30) Arestimis- või 

konfiskeerimisotsuse täitmist tuleks 

reguleerida täidesaatva riigi õigusega ning 

üksnes selle riigi asutused peaksid olema 

pädevad otsustama täitmise korra üle. 
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Or. en 

 

Muudatusettepanek  96 

Monica Macovei 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 32 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

32) Ohvrite õigust hüvitamisele ja vara 

tagastamisele ei tohiks piiriüleste juhtumite 

puhul piirata. Konfiskeeritud vara 

käsutamisele tuleks eelistada vara 

hüvitamist ja tagastamist ohvritele. 

Liikmesriigid peaksid ühtlasi arvesse 

võtma oma kohustusi olla abiks 

maksunõuete teistelt liikmesriikidelt 

sissenõudmise juures direktiivi 2010/24/EL 

kohaselt36. 

32) Ohvrite õigust hüvitamisele ja vara 

tagastamisele ei tohiks piiriüleste juhtumite 

puhul piirata. Konfiskeeritud vara 

käsutamisele tuleks eelistada vara 

hüvitamist ja tagastamist ohvritele, võttes 

põhjalikult arvesse asjaolu, et 

korruptsiooni, laiaulatusliku maksudest 

kõrvalehoidumise, maksupettuse või 

rahapesu juhtumite puhul on ohvrid 

näiteks suured kogukonnad ja isegi terved 

riigid. Liikmesriigid peaksid ühtlasi 

arvesse võtma oma kohustusi olla abiks 

maksunõuete teistelt liikmesriikidelt 

sissenõudmise juures direktiivi 2010/24/EL 

kohaselt36. 

_________________ _________________ 

36 Nõukogu 16. märtsi 2010. aasta direktiiv 

2010/24/EL vastastikuse abi kohta 

maksude, maksete ja teiste meetmetega 

seotud nõuete sissenõudmisel (ELT L 84, 

31.3.2010, lk 1). 

36 Nõukogu 16. märtsi 2010. aasta direktiiv 

2010/24/EL vastastikuse abi kohta 

maksude, maksete ja teiste meetmetega 

seotud nõuete sissenõudmisel (ELT L 84, 

31.3.2010, lk 1). 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  97 

Barbara Spinelli 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 32 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

32) Ohvrite õigust hüvitamisele ja vara 

tagastamisele ei tohiks piiriüleste juhtumite 

puhul piirata. Konfiskeeritud vara 

32) Ohvrite õigust hüvitamisele ja vara 

tagastamisele ei piirata piiriüleste 

juhtumite puhul. Konfiskeeritud vara 
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käsutamisele tuleks eelistada vara 

hüvitamist ja tagastamist ohvritele. 

Liikmesriigid peaksid ühtlasi arvesse 

võtma oma kohustusi olla abiks 

maksunõuete teistelt liikmesriikidelt 

sissenõudmise juures direktiivi 2010/24/EL 

kohaselt36. 

käsutamisele eelistatakse vara hüvitamist 

ja tagastamist ohvritele. Liikmesriigid 

peaksid ühtlasi arvesse võtma oma 

kohustusi olla abiks maksunõuete teistelt 

liikmesriikidelt sissenõudmise juures 

direktiivi 2010/24/EL kohaselt36. 

_________________ _________________ 

36 Nõukogu 16. märtsi 2010. aasta direktiiv 

2010/24/EL vastastikuse abi kohta 

maksude, maksete ja teiste meetmetega 

seotud nõuete sissenõudmisel (ELT L 84, 

31.3.2010, lk 1). 

36 Nõukogu 16. märtsi 2010. aasta direktiiv 

2010/24/EL vastastikuse abi kohta 

maksude, maksete ja teiste meetmetega 

seotud nõuete sissenõudmisel (ELT L 84, 

31.3.2010, lk 1). 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  98 

Barbara Spinelli 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 32 a (uus) 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 32 a) Hilisema konfiskeerimise 

eesmärgil arestitud vara ja konfiskeeritud 

vara tuleks hallata selliselt, et selle 

majanduslik väärtus ei väheneks, samuti 

tuleks soodustada selle ühiskondlikel 

eesmärkidel taaskasutamist ja vältida selle 

uuesti kurjategijate kätte sattumist. Seega 

peaksid liikmesriigid võtma vajalikud 

meetmed, sealhulgas asjaomase vara 

müük või võõrandamine, et minimeerida 

vara majandusliku väärtuse vähenemist ja 

toetada ühiskondlikke eesmärke. 

Liikmesriigid peaksid võtma kõik 

asjakohased seadusandlikud või muud 

meetmed, nagu varahalduse riikliku 

keskasutuse või võrdväärse mehhanismi 

loomine, et tagada arestitud või 

konfiskeeritud vara nõuetekohane 

haldamine. 

Or. en 
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Selgitus 

Variraportöör on raportööriga järgmise osas nõus: „Oluline on edendada Euroopa tasandil 

ja liikmesriikides arestitud ja konfiskeeritud vara optimaalset haldamist ja selle 

taaskasutamist ühiskondlikel eesmärkidel, ohvritele ja ohvrite perekondadele ning 

organiseeritud kuritegevuse ohvritest ettevõtetele hüvitise maksmiseks ning organiseeritud 

kuritegevuse vastaseks võitluseks.“ 

 

Muudatusettepanek  99 

Salvatore Domenico Pogliese 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 32 a (uus) 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 32 a) Konfiskeeritud vara käsutamise 

eeskirjad peaksid sisaldama asjakohaseid 

hüvitamise vorme tööülesannete täitmisel 

hukkunud või püsiva puude saanud 

politseiametnike ja riigiteenistujate 

perekondadele. Sellega seoses peaks iga 

liikmesriik tagama fondi loomise nendele 

inimestele hüvitise maksmiseks ning 

eraldama sellesse fondi osa konfiskeeritud 

varast. 

Or. it 

 

Muudatusettepanek  100 

Salvatore Domenico Pogliese 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 32 b (uus) 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 32 b) Osa konfiskeeritud varast tuleks 

kasutada liidu tasandil organiseeritud 

kuritegevuse ja terrorismi vastu võitlevate 

struktuuride rahastamiseks. Osa 

liikmesriikide poolt konfiskeeritud varast 

tuleks kanda liidu eelarvesse, et pakkuda 

Europolile ja Euroopa terrorismivastase 

võitluse keskusele lisaraha. 
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Or. it 

 

Muudatusettepanek  101 

Salvatore Domenico Pogliese 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 32 c (uus) 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 32 c) Konfiskeeritud vara tuleks 

nõuetekohaselt hallata, et uuesti 

kinnitada ja edendada õiguse austamist, 

taaskasutades kõnealust vara vastavalt 

nende kogukondade sotsiaalsetele ja 

majanduslikele huvidele, keda otseselt 

mõjutab kuritegelike ja terroristlike 

organisatsioonide tegevus. 

Or. it 

 

Muudatusettepanek  102 

Maria Grapini 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 35 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

35) Käesoleva määruse I ja II lisas 

esitatud tunnistuse ja vormi muutmiseks 

tuleks komisjonile anda volitus võtta vastu 

õigusakte vastavalt Euroopa Liidu 

toimimise lepingu artiklile 290. On eriti 

oluline, et komisjon viiks delegeeritud 

õigusaktidega seotud ettevalmistava töö 

käigus läbi asjakohaseid konsultatsioone, 

sealhulgas ekspertide tasandil. 

Delegeeritud õigusaktide ettevalmistamisel 

ja koostamisel peaks komisjon tagama 

asjaomaste dokumentide sama- ja 

õigeaegse ning nõuetekohase edastamise 

Euroopa Parlamendile ja nõukogule. 

35) Käesoleva määruse I ja II lisas 

esitatud tunnistuse ja vormi muutmiseks 

tuleks komisjonile anda volitus võtta vastu 

õigusakte vastavalt Euroopa Liidu 

toimimise lepingu artiklile 290. On eriti 

oluline, et komisjon viiks delegeeritud 

õigusaktidega seotud ettevalmistava töö 

käigus läbi asjakohaseid konsultatsioone 

liikmesriikide spetsialiseerunud 

ametiasutuste ning vastavate Euroopa 

ametitega, sealhulgas ekspertide tasandil. 

Delegeeritud õigusaktide ettevalmistamisel 

ja koostamisel peaks komisjon tagama 

asjaomaste dokumentide sama- ja 

õigeaegse ning nõuetekohase edastamise 

Euroopa Parlamendile ja nõukogule. 
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Or. ro 

 

Muudatusettepanek  103 

Gilles Lebreton, Nicolas Bay 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 36 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

36) Kuna liikmesriigid ei suuda 

käesoleva määruse eesmärki, milleks on 
arestimis- ja konfiskeerimisotsuste 

vastastikune tunnustamine, saavutada, küll 

aga saab seda meetme ulatuse ja toime 

tõttu paremini saavutada liidu tasandil, 

võib liit võtta meetmeid kooskõlas Euroopa 

Liidu lepingu artiklis 5 sätestatud 

subsidiaarsuse põhimõttega. Kõnealuses 

artiklis sätestatud proportsionaalsuse 

põhimõtte kohaselt ei lähe käesolev määrus 

nimetatud eesmärgi saavutamiseks 

vajalikust kaugemale. 

36) Arestimis- ja konfiskeerimisotsuste 

vastastikune tunnustamine toimub 

meetmete kaudu, mis peavad olema 
kooskõlas Euroopa Liidu lepingu artiklis 5 

sätestatud subsidiaarsuse põhimõttega. 

Kõnealuses artiklis sätestatud 

proportsionaalsuse põhimõtte kohaselt ei 

lähe käesolev määrus nimetatud eesmärgi 

saavutamiseks vajalikust kaugemale. 

Or. fr 

 

Muudatusettepanek  104 

Monica Macovei 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 1 – lõige 1 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

1. Käesoleva määrusega kehtestatakse 

eeskirjad, mille alusel liikmesriik tunnustab 

ja täidab oma territooriumil arestimis- või 

konfiskeerimisotsust, mille mõni teine 

liikmesriik on kriminaalmenetluse raames 

teinud. 

1. Käesoleva määrusega kehtestatakse 

eeskirjad, mille alusel liikmesriik tunnustab 

ja täidab oma territooriumil arestimis- või 

konfiskeerimisotsust, mille mõni teine 

liikmesriik on kriminaal-, tsiviil- või 

haldusmenetluse raames teinud. Käesoleva 

määrusega kehtestatakse arestimis- ja 

konfiskeerimisotsuste vastastikuse 

tunnustamise eeskirjad seoses 

liikmesriikides kasutatavate järgmiste 

peamiste konfiskeerimisliikidega: harilik 

konfiskeerimine, laiendatud 
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konfiskeerimine, kolmandalt isikult 

konfiskeerimine, väärtuspõhine 

konfiskeerimine, ilma süüdimõistva 

kohtuotsuseta konfiskeerimine. 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  105 

Emil Radev 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 1 – lõige 1 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

1. Käesoleva määrusega kehtestatakse 

eeskirjad, mille alusel liikmesriik tunnustab 

ja täidab oma territooriumil arestimis- või 

konfiskeerimisotsust, mille mõni teine 

liikmesriik on kriminaalmenetluse raames 

teinud. 

1. Käesoleva määrusega kehtestatakse 

eeskirjad, mille alusel liikmesriik tunnustab 

ja täidab oma territooriumil arestimis- või 

konfiskeerimisotsust, mille mõni teine 

liikmesriik on kriminaalasjade 

menetlemise raames teinud. 

Or. bg 

 

Muudatusettepanek  106 

Ignazio Corrao, Laura Ferrara, Fabio Massimo Castaldo 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 1 – lõige 1 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

1. Käesoleva määrusega kehtestatakse 

eeskirjad, mille alusel liikmesriik tunnustab 

ja täidab oma territooriumil arestimis- või 

konfiskeerimisotsust, mille mõni teine 

liikmesriik on kriminaalmenetluse raames 

teinud. 

1. Käesoleva määrusega kehtestatakse 

eeskirjad, mille alusel liikmesriik tunnustab 

ja täidab oma territooriumil arestimis- või 

konfiskeerimisotsust, mille mõni teine 

liikmesriik on kohtumenetluse raames 

teinud. 

Or. it 

 

Muudatusettepanek  107 

Maria Grapini, Emilian Pavel 
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 ET 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 1 – lõige 2 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

2. Käesolev määrus ei muuda 

kohustust austada Euroopa Liidu lepingu 

artiklis 6 sätestatud põhiõigusi ja 

õiguspõhimõtteid. 

2. Käesolev määrus ei muuda 

kohustust austada Euroopa Liidu lepingu 

artiklis 6 sätestatud põhiõigusi ja 

õiguspõhimõtteid, eelkõige õigust kaitsele, 

õigust õiglasele kohtumenetlusele ja 

õigust omandile. 

Or. ro 

 

Muudatusettepanek  108 

Emil Radev 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 1 – lõige 2 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

2. Käesolev määrus ei muuda 

kohustust austada Euroopa Liidu lepingu 

artiklis 6 sätestatud põhiõigusi ja 

õiguspõhimõtteid. 

2. Käesolev määrus ei muuda 

kohustust austada Euroopa Liidu lepingu 

artiklis 6 ja Euroopa Liidu põhiõiguste 

hartas sätestatud põhiõigusi ja 

õiguspõhimõtteid. 

Or. bg 

 

Muudatusettepanek  109 

Barbara Spinelli 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 1 – lõige 2 a (uus) 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 2 a. Otsuse teinud asutus järgib 

arestimis- või konfiskeerimisotsuse 

tegemisel vajalikkuse ja 

proportsionaalsuse põhimõtet. 

Or. en 
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Muudatusettepanek  110 

Monica Macovei 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 2 – lõik 1 – punkt 1 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(1) „Konfiskeerimisotsus“ – lõplik 

karistus või meede, mida kohus rakendab 

pärast kuriteoga seotud menetlust ja mille 

tagajärjeks on füüsilise või juriidilise isiku 

vara lõplik äravõtmine. 

(1) „Konfiskeerimisotsus“ – lõplik 

karistus või meede, mida kohus rakendab 

pärast kuriteoga, tsiviil- või 

haldusõigusrikkumisega seotud menetlust 

ja mille tagajärjeks on füüsilise või 

juriidilise isiku vara lõplik äravõtmine. 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  111 

Emilian Pavel, Maria Grapini 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 2 – lõik 1 – punkt 1 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(1) „Konfiskeerimisotsus“ – lõplik 

karistus või meede, mida kohus rakendab 

pärast kuriteoga seotud menetlust ja mille 

tagajärjeks on füüsilise või juriidilise isiku 

vara lõplik äravõtmine. 

(1) „Konfiskeerimisotsus“ – meede, 

mida kohus rakendab pärast kuriteoga 

seotud menetlust ja mille tagajärjeks on 

füüsilise või juriidilise isiku vara lõplik 

äravõtmine. 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  112 

Monica Macovei 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 2 – lõik 1 – punkt 1 a (uus) 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (1 a) „Harilik konfiskeerimine“ – 

konfiskeerimismeede, mida kohaldatakse 

sellise vara suhtes, mis on otseselt kuriteo 
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tulemusel saadud tulu. 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  113 

Monica Macovei 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 2 – lõik 1 – punkt 1 b (uus) 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (1 b) „Laiendatud konfiskeerimine“ – 

konfiskeerimismeede, mis ulatub 

kaugemale otseselt kuriteo tulemusel 

saadud tulust ning mille puhul 

sissenõutav vara on saadud kuriteo 

tulemusena. 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  114 

Monica Macovei 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 2 – lõik 1 – punkt 1 c (uus) 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (1 c) „Kolmandalt isikult 

konfiskeerimine“ – konfiskeerimismeede, 

mille eesmärk on jätta muu isik kui 

õigusrikkuja – kolmas isik – ilma 

kuritegelikul teel saadud varast, kui 

kõnealune kolmas isik omab vara, mille 

õigusrikkuja on talle võõrandanud. 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  115 

Monica Macovei 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 
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Artikkel 2 – lõik 1 – punkt 1 d (uus) 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (1 d) „Väärtuspõhine konfiskeerimine“ 

– konfiskeerimismeede, mille raames 

kohus, olles eelnevalt kindlaks määranud 

isiku poolt kuriteo tulemusena saadud 

kasu, esitab maksekorralduse, mis on 

elluviidav kõnealuse isiku mis tahes vara 

vastu. 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  116 

Monica Macovei 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 2 – lõik 1 – punkt 1 e (uus) 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (1 e) „Ilma süüdimõistva kohtuotsuseta 

konfiskeerimine“ – konfiskeerimismeede, 

mis võetakse ilma süüdimõistmiseta ning 

mille sihtmärk on ebaseadusliku 

päritoluga vara. See hõlmab juhtumeid, 

kus süüdimõistva kohtuotsuse 

langetamine ei ole võimalik kahtlustatava 

haigestumise, kohtualluvuse eest 

põgenemise või surma tõttu või hagi 

aegumise tõttu. See hõlmab samuti 

kohtuasju, kus hagi on suunatud vara 

enda vastu, olenemata isikust, kellele 

kõnealune vara kuulub. 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  117 

Emilian Pavel, Maria Grapini 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 2 – lõik 1 – punkt 2 a (uus) 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 
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 (2 a) „Huvitatud isik“ – mis tahes 

füüsiline või juriidiline isik, sh heauskne 

kolmas isik, keda mõjutab käesolev 

määrus kooskõlas täidesaatva riigi 

õigusaktidega. 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  118 

Emil Radev 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 2 – lõik 1 – punkt 3 – sissejuhatav osa 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(3) „Vara“ – igasugune vara, nii 

materiaalne kui mittemateriaalne, nii 

kinnis- kui vallasvara, samuti sellise vara 

omandiõigust või muid selle varaga seotud 

õigusi tõendavad juriidilised dokumendid 

või aktid, mis otsuse teinud asutuse arvates 

on: 

(3) „Vara“ – mis tahes raha või vara, 

nii materiaalne kui mittemateriaalne, nii 

kinnis- kui vallasvara, kui ka piiratud 

kinnisvara, samuti sellise vara 

omandiõigust või muid selle varaga seotud 

õigusi tõendavad juriidilised (mis tahes 

vormis, sh elektroonilised või digitaalsed) 

dokumendid või aktid, mis otsuse teinud 

asutuse arvates on: 

Or. bg 

 

Muudatusettepanek  119 

Monica Macovei 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 2 – lõik 1 – punkt 5 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(5) „Kuriteovahend“ – mis tahes vara, 

mida kasutatakse või kavatsetakse kasutada 

mis tahes viisil täielikult või osaliselt 

kuriteo või kuritegude toimepanemiseks. 

(5) „Kuriteovahend“ – mis tahes vara, 

mida kasutatakse või kavatsetakse kasutada 

mis tahes viisil täielikult või osaliselt ühe 

või mitme kuriteo, tsiviil- või 

haldusõigusrikkumise toimepanemiseks. 

Or. en 
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Muudatusettepanek  120 

Monica Macovei 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 2 – lõik 1 – punkt 6 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(6) „Otsuse teinud riik“ – liikmesriik, 

kus on tehtud arestimis- või 

konfiskeerimisotsus seoses 

kriminaalmenetlusega. 

(6) „Otsuse teinud riik“ – liikmesriik, 

kus on tehtud arestimis- või 

konfiskeerimisotsus seoses kriminaal-, 

tsiviil- või haldusmenetlusega. 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  121 

Monica Macovei 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 2 – lõik 1 – punkt 8 – alapunkt a – alapunkt 2 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(2) otsuse teinud riigi mis tahes muu 

pädev asutus, kes on pädev otsustama vara 

arestimise üle kriminaalmenetluses või 

täitma arestimisotsust kooskõlas 

liikmesriigi õigusega. Lisaks kinnitab 

otsuse teinud riigi kohtunik, kohus, 

eeluurimiskohtunik või prokurör 

arestimisotsuse enne täitvale asutusele 

edastamist, olles enne kontrollinud selle 

vastavust otsuse tegemise nõuetele 

käesoleva määruse, eelkõige artikli 13 

lõikes 1 sätestatud tingimuste alusel. Kui 

selline asutus kinnitab otsuse, võib seda 

asutust otsuse edastamisel käsitada ka 

otsuse teinud asutusena; 

(2) otsuse teinud riigi mis tahes muu 

pädev asutus, kes on pädev otsustama vara 

arestimise üle kriminaal-, tsiviil- või 

haldusmenetluses või täitma 

arestimisotsust kooskõlas liikmesriigi 

õigusega. Lisaks kinnitab otsuse teinud 

riigi kohtunik, kohus, eeluurimiskohtunik 

või prokurör arestimisotsuse enne täitvale 

asutusele edastamist, olles enne 

kontrollinud selle vastavust otsuse 

tegemise nõuetele käesoleva määruse, 

eelkõige artikli 13 lõikes 1 sätestatud 

tingimuste alusel. Kui selline asutus 

kinnitab otsuse, võib seda asutust otsuse 

edastamisel käsitada ka otsuse teinud 

asutusena; 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  122 

Monica Macovei 
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Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 2 – lõik 1 – punkt 8 – alapunkt b 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(b) mis puutub 

konfiskeerimisotsusesse, siis on otsuse 

teinud riigi määratud pädeval asutusel 

pädevus täita kohtu tehtud 

konfiskeerimisotsuseid kooskõlas 

liikmesriigi õigusega. 

(b) mis puutub 

konfiskeerimisotsusesse, siis on otsuse 

teinud riigi määratud pädeval asutusel 

pädevus täita kriminaal-, tsiviil- või 

haldusmenetluses kohtu tehtud 

konfiskeerimisotsuseid kooskõlas 

liikmesriigi õigusega. 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  123 

Emil Radev 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 3 – lõige 1 – sissejuhatav osa 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

1. Arestimis- või konfiskeerimisotsus 

täidetakse ilma teo topeltkaristatavuse 

kindlakstegemiseta, kui arestimis- või 

konfiskeerimisotsuse aluseks olevad teod 

hõlmavad ühte või mitut alljärgnevat 

süütegu, nagu see on määratletud otsuse 

teinud riigi õigusega, ja kui need on otsuse 

teinud riigis karistatavad 

vabadusekaotusega, mille maksimaalne 

pikkus on vähemalt kolm aastat : 

1. Arestimis- või konfiskeerimisotsus 

täidetakse ilma teo topeltkaristatavuse 

kindlakstegemiseta, kui arestimis- või 

konfiskeerimisotsuse aluseks olevad teod – 

sh süüteost osavõtmine ja selleks 

ettevalmistamise ning samuti 

süüteokatsed – hõlmavad ühte või mitut 

alljärgnevat süütegu, nagu see on 

määratletud otsuse teinud riigi õigusega, ja 

kui need on otsuse teinud riigis 

karistatavad vabadusekaotusega, mille 

maksimaalne pikkus on vähemalt kolm 

aastat : 

Or. bg 

 

Muudatusettepanek  124 

Monica Macovei 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 3 – lõige 1 – sissejuhatav osa 
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ET 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

1. Arestimis- või konfiskeerimisotsus 

täidetakse ilma teo topeltkaristatavuse 

kindlakstegemiseta, kui arestimis- või 

konfiskeerimisotsuse aluseks olevad teod 

hõlmavad ühte või mitut alljärgnevat 

süütegu, nagu see on määratletud otsuse 

teinud riigi õigusega, ja kui need on otsuse 

teinud riigis karistatavad 

vabadusekaotusega, mille maksimaalne 

pikkus on vähemalt kolm aastat : 

1. Arestimis- või konfiskeerimisotsus 

täidetakse ilma teo topeltkaristatavuse 

kindlakstegemiseta, kui arestimis- või 

konfiskeerimisotsuse aluseks olevad teod 

hõlmavad ühte või mitut alljärgnevat 

süütegu, nagu see on määratletud otsuse 

teinud riigi õigusega, ja kui need on otsuse 

teinud riigis karistatavad 

vabadusekaotusega, mille maksimaalne 

pikkus on vähemalt kaks aastat: 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  125 

Ignazio Corrao, Laura Ferrara, Fabio Massimo Castaldo 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 3 – lõige 1 – taane 2 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

– terrorism; – terrorism, sealhulgas direktiivis 

2017/541/EL sätestatud kuriteod; 

Or. it 

 

Muudatusettepanek  126 

Ignazio Corrao, Laura Ferrara, Fabio Massimo Castaldo 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 3 – lõige 1 – taane 3 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

– inimkaubandus; – orjastamine ja inimkaubandus; 

Or. it 

 

Muudatusettepanek  127 

Maria Grapini 
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 ET 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 3 – lõige 1 – taane 6 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

– ebaseaduslik kauplemine relvade, 

laskemoona ja lõhkeainetega; 

– ebaseaduslik kauplemine relvade, 

laskemoona ja lõhkeainete, ohtlike 

kemikaalide ja osoonikihti mõjutavate 

toodetega; 

Or. ro 

 

Muudatusettepanek  128 

Monica Macovei 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 3 – lõige 1 – taane 8 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

– pettus ja pettusega seotud kuriteod 

vastavalt direktiivile 2017/xxx/EL, milles 

käsitletakse liidu finantshuve kahjustava 

pettuse vastast võitlust kriminaalõiguse 

abil; 

– pettus ja pettusega seotud kuriteod 

vastavalt direktiivile 2017/xxx/EL, milles 

käsitletakse liidu finantshuve kahjustava 

pettuse, sh maksupettuse ja maksudest 

kõrvalehoidumise vastast võitlust 

kriminaalõiguse abil; 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  129 

Ignazio Corrao, Laura Ferrara, Fabio Massimo Castaldo 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 3 – lõige 1 – taane 9 a (uus) 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 – otseste ja kaudsete maksudega seotud 

maksukuriteod, sealhulgas maksudest 

kõrvalehoidumine, varjates kas 

seaduslikult või ebaseaduslikult teenitud 

sissetulekut, et maksuamet seda ei 

avastaks ega sellelt makse ei koguks; 

Or. it 
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Muudatusettepanek  130 

Monica Macovei 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 3 – lõige 1 – taane 10 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

– kriminaaltulu rahapesu; – kriminaaltulu rahapesu, sh oma 

kuritegelikul teel saadud raha pesu; 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  131 

Monica Macovei 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 3 – lõige 1 – taane 12 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

– arvutikuriteod; – küberkuriteod ja kõik muud 

arvutikuriteod; 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  132 

Salvatore Domenico Pogliese 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 3 – lõige 1 – taane 12 a (uus) 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 – intellektuaal- ja tööstusomandi vastu 

suunatud kuriteod; 

Or. it 

Põhjendus 

Kaasnevad süüteod tuginevad Itaalia õigusraamistiku kehtivatele konfiskeerimist ja arestimist 

käsitlevatele õigusaktidele. Itaalia kogemuste põhjal peetakse oluliseks taoliste kuritegude 

hõlmamist, kuna need on organiseeritud kuritegevuse rahastamise oluline allikas. 
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 ET 

 

Muudatusettepanek  133 

Maria Grapini 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 3 – lõige 1 – taane 13 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

– keskkonnakuriteod, sealhulgas 

ebaseaduslik kauplemine ohustatud looma- 

ja taimeliikide ning taimesortidega; 

– keskkonnakuriteod, sealhulgas 

ebaseaduslik kauplemine ohustatud looma- 

ja taimeliikide ning taimesortidega ja 

ebaseaduslik puidukaubandus; 

Or. ro 

 

Muudatusettepanek  134 

Salvatore Domenico Pogliese 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 3 – lõige 1 – taane 13 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

– keskkonnakuriteod, sealhulgas 

ebaseaduslik kauplemine ohustatud looma- 

ja taimeliikidega, 

– keskkonnakuriteod, sealhulgas 

ebaseaduslik kauplemine ohustatud looma- 

ja taimeliikide ning taimesortidega ja 

ebaseaduslik jäätmevedu; 

Or. it 

Selgitus 

Kaasnevad süüteod tuginevad Itaalia õigusraamistiku kehtivatele konfiskeerimist ja arestimist 

käsitlevatele õigusaktidele. Itaalia kogemuste põhjal peetakse oluliseks taoliste kuritegude 

hõlmamist, kuna need on organiseeritud kuritegevuse rahastamise oluliseks allikaks. 

 

Muudatusettepanek  135 

Ignazio Corrao, Laura Ferrara, Fabio Massimo Castaldo 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 3 – lõige 1 – taane 13 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 
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– keskkonnakuriteod, sealhulgas 

ebaseaduslik kauplemine ohustatud looma- 

ja taimeliikide ning taimesortidega; 

– keskkonnakuriteod, sealhulgas 

ebaseaduslik jäätmevedu ja ladustamine 
ning ebaseaduslik kauplemine ohustatud 

looma- ja taimeliikide ning taimesortidega; 

Or. it 

 

Muudatusettepanek  136 

Maria Grapini 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 3 – lõige 1 – taane 16 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

– ebaseaduslik kauplemine 

inimorganite ja -kudedega; 

– ebaseaduslik kauplemine 

inimorganite, -kudede ja -rakkudega; 

Or. ro 

 

Muudatusettepanek  137 

Maria Grapini 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 3 – lõige 1 – taane 20 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

– ebaseaduslik kauplemine 

kultuuriväärtuste, sealhulgas antiik- ja 

kunstiesemetega; 

– ebaseaduslik kauplemine 

kultuuriväärtuste, sealhulgas antiik- ja 

kunstiesemetega, ebaseaduslik kauplemine 

väärismetallide ja nende sulamite ning 

vääriskividega; 

Or. ro 

 

Muudatusettepanek  138 

Gilles Lebreton, Nicolas Bay 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 3 – lõige 1 – taane 21 
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 ET 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

– kelmus; välja jäetud 

Or. fr 

 

Muudatusettepanek  139 

Salvatore Domenico Pogliese 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 3 – lõige 1 – taane 22 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

– väljapressimine ja raha 

väljapressimine; 

– väljapressimine ja raha 

väljapressimine ning kasutamine; 

Or. it 

Selgitus 

Kaasnevad süüteod tuginevad Itaalia õigusraamistiku kehtivatele konfiskeerimist ja arestimist 

käsitlevatele õigusaktidele. Itaalia kogemuste põhjal peetakse oluliseks need kuriteod lisada, 

kuna on organiseeritud kuritegevuse rahastamise oluline allikas. 

 

Muudatusettepanek  140 

Salvatore Domenico Pogliese 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 3 – lõige 1 – taane 23 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

– toodete võltsimine ja piraatkoopiate 

valmistamine; 

– salakaubavedu, toodete võltsimine 

ja piraatkoopiate valmistamine, 

Or. it 

Selgitus 

Kaasnevad süüteod tuginevad Itaalia õigusraamistiku kehtivatele konfiskeerimist ja arestimist 

käsitlevatele õigusaktidele. Itaalia kogemuste põhjal peetakse oluliseks taoliste kuritegude 

hõlmamist, kuna need on organiseeritud kuritegevuse rahastamise oluline allikas. 
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ET 

Muudatusettepanek  141 

Maria Grapini 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 3 – lõige 1 – taane 27 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

– ebaseaduslik kauplemine 

tuumamaterjalide ja radioaktiivsete 

ainetega; 

– ebaseaduslik kauplemine 

tuumamaterjalide, radioaktiivsete ainete 

või bioloogiliste materjalidega; 

Or. ro 

 

Muudatusettepanek  142 

Gilles Lebreton, Nicolas Bay 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 3 – lõige 1 – taane 28 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

– varastatud sõidukitega kauplemine; välja jäetud 

Or. fr 

 

Muudatusettepanek  143 

Eva Joly 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 3 – lõige 1 a (uus) 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 1 a. Arestimis- või konfiskeerimisotsus 

täidetakse ilma teo topeltkaristatavuse 

kindlakstegemiseta, kui arestimis- või 

konfiskeerimisotsuse aluseks olevad teod 

hõlmavad maksupettust, raskendatud 

maksupettust ja maksudest 

kõrvalehoidumist, nagu on määratletud 

otsuse teinud riigi õigusega, ja kui need 

on otsuse teinud riigis karistatavad 

vabadusekaotusega, mille maksimaalne 

pikkus on vähemalt kaks aastat. 
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 ET 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  144 

Eva Joly 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 4 – lõige 1 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

1. Otsuse teinud asutus edastab 

konfiskeerimisotsuse või selle kinnitatud 

ärakirja koos artiklis 7 sätestatud 

tunnistusega otse täitvale asutusele või 

vajaduse korral artikli 27 lõikes 2 osutatud 

keskasutusele mis tahes vahendite abil, 

millest jääb kirjalik tõend, et täitev asutus 

saaks selle ehtsuse kindlaks teha. 

1. Otsuse teinud asutus edastab 

konfiskeerimisotsuse või selle kinnitatud 

ärakirja koos artiklis 7 sätestatud 

tunnistusega otse täitvale asutusele ning 

artikli 27 lõikes 2 osutatud keskasutusele 

mis tahes vahendite abil, millest jääb 

kirjalik tõend, et täitev asutus saaks selle 

ehtsuse kindlaks teha. 

Or. en 

Selgitus 

Keskasutus peaks registreerima riigi tasandil edastatud ja vastuvõetud kõik arestimis- ja 

konfiskeerimisotsused ning peaks seetõttu olema edastamisest teadlik (vt meie 

muudatusettepanekut artikli 27 lõike 2 kohta). 

 

Muudatusettepanek  145 

Emilian Pavel, Maria Grapini 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 4 – lõige 1 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

1. Otsuse teinud asutus edastab 

konfiskeerimisotsuse või selle kinnitatud 

ärakirja koos artiklis 7 sätestatud 

tunnistusega otse täitvale asutusele või 

vajaduse korral artikli 27 lõikes 2 osutatud 

keskasutusele mis tahes vahendite abil, 

millest jääb kirjalik tõend, et täitev asutus 

saaks selle ehtsuse kindlaks teha. 

1. Otsuse teinud asutus edastab 

konfiskeerimisotsuse koos artiklis 7 

sätestatud tunnistusega otse täitvale 

asutusele või vajaduse korral artikli 27 

lõikes 2 osutatud keskasutusele mis tahes 

vahendite abil, millest jääb kirjalik tõend, 

et täitev asutus saaks selle ehtsuse kindlaks 

teha. 

Or. en 
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ET 

 

Muudatusettepanek  146 

Emil Radev 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 4 – lõige 1 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

1. Otsuse teinud asutus edastab 

konfiskeerimisotsuse või selle kinnitatud 

ärakirja koos artiklis 7 sätestatud 

tunnistusega otse täitvale asutusele või 

vajaduse korral artikli 27 lõikes 2 osutatud 

keskasutusele mis tahes vahendite abil, 

millest jääb kirjalik tõend, et täitev asutus 

saaks selle ehtsuse kindlaks teha. 

(Ei puuduta eestikeelset versiooni.) 

Or. bg 

 

Muudatusettepanek  147 

Monica Macovei 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 4 – lõige 2 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

2. Rahasummat käsitlev 

konfiskeerimisotsus edastatakse 

liikmesriigile, mille suhtes otsuse teinud 

asutusel on alust arvata, et füüsiline või 

juriidiline isik, kelle suhtes otsus on tehtud, 

omab seal vara või sissetulekut. 

2. Rahasummat käsitlev 

konfiskeerimisotsus (mis puudutab 

väärtuspõhist konfiskeerimist) edastatakse 

liikmesriigile, mille suhtes otsuse teinud 

asutusel on alust arvata, et füüsiline või 

juriidiline isik, kelle suhtes otsus on tehtud, 

omab seal vara või sissetulekut. 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  148 

Emilian Pavel, Maria Grapini 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 4 – lõige 6 
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 ET 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

6. Kui konfiskeerimisotsuse saanud 

täidesaatva riigi asutus ei ole pädev otsust 

tunnustama ja selle täitmiseks vajalikke 

meetmeid võtma, edastab ta 

konfiskeerimisotsuse viivitamata pädevale 

täitvale asutusele oma liikmesriigis ja 

teavitab sellest otsuse teinud asutust. 

6. Kui konfiskeerimisotsuse saanud 

täidesaatva riigi asutus ei ole pädev otsust 

tunnustama ja selle täitmiseks vajalikke 

meetmeid võtma, edastab ta 

konfiskeerimisotsuse viivitamata või 

hiljemalt kolme tööpäeva jooksul pädevale 

täitvale asutusele oma liikmesriigis ja 

teavitab sellest otsuse teinud asutust. 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  149 

Monica Macovei 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 4 – lõige 6 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

6. Kui konfiskeerimisotsuse saanud 

täidesaatva riigi asutus ei ole pädev otsust 

tunnustama ja selle täitmiseks vajalikke 

meetmeid võtma, edastab ta 

konfiskeerimisotsuse viivitamata pädevale 

täitvale asutusele oma liikmesriigis ja 

teavitab sellest otsuse teinud asutust. 

6. Kui konfiskeerimisotsuse saanud 

täidesaatva riigi asutus ei ole pädev otsust 

tunnustama ja selle täitmiseks vajalikke 

meetmeid võtma, edastab ta 

konfiskeerimisotsuse viivitamata ja 

hiljemalt kümne tunni jooksul pädevale 

täitvale asutusele oma liikmesriigis ja 

teavitab sellest otsuse teinud asutust. 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  150 

Maria Grapini 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 5 – lõige 1 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

1. Konfiskeerimisotsuse võib vastavalt 

artiklile 4 edastada korraga ainult ühele 

täidesaatvale riigile. 

1. Reeglina võib konfiskeerimisotsuse 

vastavalt artiklile 4 edastada korraga ainult 

ühele täidesaatvale riigile. 

Or. ro 
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Selgitus 

Arvestades, et järgmises lõikes sätestatakse olukorrad, kus otsuse võib edastada samal ajal ka 

muudele liikmesriikidele, tühistaks see lõike 1. Sõna „reeglina“ lisamine täpsustab, et lõige 1 

kujutab endast üldreeglit, millest võib teha erandeid. 

 

Muudatusettepanek  151 

Monica Macovei 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 6 – lõige 2 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

2. Kui rahasummat käsitlev 

konfiskeerimisotsus edastatakse ühele või 

mitmele täidesaatvale riigile, ei või otsuse 

täitmisel saadud kogusumma ületada 

konfiskeerimisotsuses kindlaksmääratud 

ülemmäära. 

2. Kui rahasummat käsitlev 

konfiskeerimisotsus edastatakse ühele või 

mitmele täidesaatvale riigile, ei või otsuse 

täitmisel saadud kogusumma ületada 

konfiskeerimisotsuses kindlaksmääratud 

ülemmäära. Juhtudel, kus konfiskeerimine 

on juba täielikult või osaliselt täide viidud, 

arvatakse see summa täidesaatvas riigis 

konfiskeeritud summast täielikult maha. 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  152 

Emilian Pavel, Maria Grapini 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 6 – lõige 3 – lõik 1 – sissejuhatav osa 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

Otsuse teinud asutus teavitab viivitamata 

täitvat asutust mis tahes viisil, millest jääb 

kirjalik jälg: 

Otsuse teinud asutus teavitab viivitamata 

või hiljemalt kolme tööpäeva jooksul 

täitvat asutust mis tahes vahendite abil, 

mille puhul on võimalik esitada kirjalik 

tõend: 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  153 

Ignazio Corrao, Laura Ferrara, Fabio Massimo Castaldo 
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 ET 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 6 – lõige 3 – lõik 1 – sissejuhatav osa 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

Otsuse teinud asutus teavitab viivitamata 

täitvat asutust mis tahes viisil, millest jääb 

kirjalik jälg: 

Otsuse teinud asutus teavitab viivitamata ja 

hiljemalt 24 tunni jooksul täitvat asutust 

mis tahes vahendite abil, mille puhul on 

võimalik esitada kirjalik tõend: 

Or. it 

 

Muudatusettepanek  154 

Emilian Pavel, Maria Grapini 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 6 – lõige 3 – lõik 1 – punkt b 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(b) kui arestimis- või 

konfiskeerimisotsus on täielikult või 

osaliselt täidetud otsuse teinud riigis või 

mõnes teises täidesaatvas riigis, siis 

täpsustatakse summa, mille ulatuses on 

arestimis- või konfiskeerimisotsus veel 

täitmata; 

(b) kui konfiskeerimisotsus on 

täielikult või osaliselt täidetud otsuse 

teinud riigis või mõnes teises täidesaatvas 

riigis, siis täpsustatakse summa, mille 

ulatuses on konfiskeerimisotsus veel 

täitmata; 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  155 

Emilian Pavel, Maria Grapini 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 6 – lõige 4 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

4. Kui otsuse teinud asutus on 

avaldanud soovi võtta otsus täidesaatvalt 

riigilt mis tahes põhjusel tagasi, lõpetab 

täidesaatev riik konfiskeerimisotsuse 

täitmise viivitamata. 

4. Kui otsuse teinud asutus on 

avaldanud soovi võtta otsus täidesaatvalt 

riigilt mis tahes põhjusel tagasi, lõpetab 

täidesaatev riik konfiskeerimisotsuse 

täitmise viivitamata või hiljemalt kolme 

tööpäeva jooksul. 
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Or. en 

 

Muudatusettepanek  156 

Ignazio Corrao, Laura Ferrara, Fabio Massimo Castaldo 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 8 – lõige 4 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

4. Niipea kui otsus on täidetud, teatab 

täitev asutus sellest otsuse teinud asutusele 

mis tahes vahendite abil, mille puhul on 

võimalik esitada kirjalik tõend. 

4. Niipea kui otsus on täidetud, teatab 

täitev asutus sellest viivitamata ja igal 

juhul hiljemalt 24 tunni jooksul otsuse 

teinud asutusele mis tahes vahendite abil, 

mille puhul on võimalik esitada kirjalik 

tõend. 

Or. it 

 

Muudatusettepanek  157 

Emilian Pavel, Maria Grapini 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 9 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

[...] välja jäetud 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  158 

Barbara Spinelli 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 9 – lõige 1 – lõik 1 – sissejuhatav osa 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

Täitev asutus võib otsustada jätta 

konfiskeerimisotsused tunnustamata ja 

täitmata üksnes juhul, kui: 

Täitev asutus peab otsustama jätta 

konfiskeerimisotsused tunnustamata ja 

täitmata juhul, kui: 
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 ET 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  159 

Eva Joly 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 9 – lõige 1 – lõik 1 – punkt a a (uus) 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (a a) on piisavalt alust uskuda, et 

konfiskeerimisotsuse täitmine oleks 

vastuolus täidesaatva riigi Euroopa Liidu 

lepingu artikli 6 ja harta järgsete 

kohustustega; 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  160 

Monica Macovei 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 9 – lõige 1 – lõik 1 – punkt b 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(b) konfiskeerimisotsuse täitmine oleks 

vastuolus topeltkaristamise keelu 

põhimõttega; 

(b) konfiskeerimisotsuse täitmine oleks 

vastuolus topeltkaristamise keelu 

põhimõttega, eeldades, et ajutiselt edasi 

lükatud süüdistuse esitamise kokkulepe ei 

tohiks mõjutada ilma süüdimõistva 

kohtuotsuseta konfiskeerimise tõhusust; 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  161 

Monica Macovei 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 9 – lõige 1 – lõik 1 – punkt c 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 
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(c) täidesaatva riigi õiguse alusel on 

olemas vastav privileeg või immuniteet, 

mis takistaks asjaomase vara riigisisese 

konfiskeerimisotsuse täitmist; 

välja jäetud 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  162 

Barbara Spinelli 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 9 – lõige 1 – lõik 1 – punkt c 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(c) täidesaatva riigi õiguse alusel on 

olemas vastav privileeg või immuniteet, 

mis takistaks asjaomase vara riigisisese 

konfiskeerimisotsuse täitmist; 

välja jäetud 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  163 

Monica Macovei 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 9 – lõige 1 – lõik 1 – punkt d 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(d) konfiskeerimisotsus põhineb 

kuriteol, mis on toime pandud väljaspool 

otsuse teinud riigi territooriumi ja osaliselt 

või tervikuna täidesaatva riigi 

territooriumil ning konfiskeerimisotsuse 

aluseks olev tegu ei ole täidesaatva riigi 

õiguse kohaselt süütegu; 

(d) konfiskeerimisotsus põhineb 

kuriteol, tsiviil- või 

haldusõigusrikkumisel, mis on toime 

pandud väljaspool otsuse teinud riigi 

territooriumi ja osaliselt või tervikuna 

täidesaatva riigi territooriumil ning 

konfiskeerimisotsuse aluseks olev tegu ei 

ole täidesaatva riigi õiguse kohaselt 

süütegu; 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  164 
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 ET 

Eva Joly 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 9 – lõige 1 – lõik 1 – punkt f 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(f) artikli 3 lõikes 2 osutatud juhul ei 

kujuta konfiskeerimisotsuse aluseks olev 

tegu täidesaatva riigi õiguse alusel süütegu; 

seoses maksude, tollimaksude, tolli- ja 

rahavahetustehingutega ei tohi keelduda 

konfiskeerimisotsuse täitmisest siiski 

põhjusel, et täidesaatva riigi õigusaktides ei 

ole kehtestatud samasuguseid tolli- või 

muid makse või et nendes puuduvad 

samasugused makse, tollimakse, tolli- ja 

rahavahetustehinguid käsitlevad eeskirjad 

nagu otsuse teinud riigi õigusaktides; 

(f) artikli 3 lõikes 2 osutatud juhul ei 

kujuta konfiskeerimisotsuse aluseks olev 

tegu täidesaatva riigi õiguse alusel süütegu; 

seoses maksude, tollimaksude, tolli- ja 

rahavahetustehingutega ei tohi keelduda 

konfiskeerimisotsuse täitmisest siiski 

põhjusel, et täidesaatva riigi õigusaktides ei 

ole kehtestatud samasuguseid tolli- või 

muid makse või et nendes puuduvad 

samasugused makse, tollimakse, tolli- ja 

rahavahetustehinguid käsitlevad eeskirjad 

või süüteod nagu otsuse teinud riigi 

õigusaktides; 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  165 

Nuno Melo, Axel Voss 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 9 – lõige 1 – lõik 1 – punkt g a (uus) 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (g a) on põhjendatud alust uskuda, et 

konfiskeerimisotsuse täitmine oleks 

vastuolus täidesaatva liikmesriigi 

kohustustega, mis on kooskõlas Euroopa 

Liidu lepingu artikliga 6 ja hartaga. 

Or. en 

Selgitus 

Toetan enda kui raportööri tehtud muudatusettepanekut, milles korratakse direktiivis 

2014/41/EL (mis käsitleb Euroopa uurimismäärust kriminaalasjades (edaspidi „Euroopa 

uurimismääruse direktiiv“)) vastu võetud teksti. Kõnealuse direktiiviga tugevdatakse 

õigusasutuste otsuste vastastikuse tunnustamise põhimõtet kriminaalasjades tehtava 

õigusalase koostöö valdkonnas, mida tuleks kasutada tulevaste vastastikuse tunnustamise 

vahendite mudelina. 
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Muudatusettepanek  166 

Barbara Spinelli 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 9 – lõige 1 – lõik 1 – punkt g a (uus) 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (g a) on põhjendatud alust uskuda, et 

konfiskeerimisotsuse täitmine oleks 

vastuolus täidesaatva liikmesriigi 

kohustustega, mis on kooskõlas Euroopa 

Liidu lepingu artikliga 6 ja hartaga. 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  167 

Emilian Pavel, Birgit Sippel, Maria Grapini 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 9 a (uus) 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 Artikkel 9 a 

 Konfiskeerimisotsuste kohustuslikult 

tunnustamata ja täitmata jätmise 

põhjused 

 Täidesaatva riigi täitev asutus jätab 

arestimisotsused tunnustamata ja täitmata 

üksnes juhul, kui 

 (a) konfiskeerimisotsuse täitmine 

oleks vastuolus topeltkaristamise keelu 

põhimõttega; 

 (b) täidesaatva riigi õiguse alusel on 

olemas vastav privileeg või immuniteet, 

mis takistaks asjaomase vara riigisisese 

konfiskeerimisotsuse täitmist; 

 (c) kõigi heausksete kolmandate 

isikute õigused, mis tulenevad täidesaatva 

riigi õigusest, muudavad 

konfiskeerimisotsuse täitmise võimatuks, 

sealhulgas juhul, kui võimatus on tingitud 



 

AM\1138070ET.docx 51/104 PE612.375v01-00 

 ET 

õiguskaitsevahendite kohaldamisest 

vastavalt artiklile 31; 

 (d) on põhjendatud alust uskuda, et 

konfiskeerimisotsuse täitmine oleks 

vastuolus täidesaatva liikmesriigi 

kohustustega, mis on kooskõlas Euroopa 

Liidu lepingu artikliga 6 ja hartaga. 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  168 

Emilian Pavel, Birgit Sippel, Maria Grapini 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 9 b (uus) 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 Artikkel 9 b 

 Konfiskeerimisotsuste valikuliselt 

tunnustamata ja täitmata jätmise 

põhjused 

 1. Täidesaatva riigi täitev asutus võib 

otsustada jätta arestimisotsused 

tunnustamata ja täitmata üksnes juhul, 

kui 

 (a) artiklis 7 sätestatud tunnistus on 

puudulik, ilmselgelt ebatäpne või ei vasta 

ilmselgelt konfiskeerimisotsusele ning 

seda ei ole täiendatud pärast lõike 2 

kohast konsultatsiooni; 

 (b) konfiskeerimisotsus põhineb 

kuriteol, mis on toime pandud väljaspool 

otsuse teinud riigi territooriumi ja 

osaliselt või tervikuna täidesaatva riigi 

territooriumil ning konfiskeerimisotsuse 

aluseks olev tegu ei ole täidesaatva riigi 

õiguse kohaselt süütegu; 

 (c) artikli 3 lõikes 2 osutatud juhul ei 

kujuta konfiskeerimisotsuse aluseks olev 

tegu täidesaatva riigi õiguse alusel 

süütegu; seoses maksude, tollimaksude, 

tolli- ja rahavahetustehingutega ei tohi 

keelduda konfiskeerimisotsuse täitmisest 
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siiski põhjusel, et täidesaatva riigi 

õigusaktides ei ole kehtestatud 

samasuguseid tolli- või muid makse või et 

nendes puuduvad samasugused makse, 

tollimakse, tolli- ja rahavahetustehinguid 

käsitlevad eeskirjad nagu otsuse teinud 

riigi õigusaktides; 

 (d) vastavalt artiklis 7 sätestatud 

tunnistusele ei ilmunud asjaomane isik 

lõpliku süüdimõistmisega kaasneva 

konfiskeerimisotsuse tegemisega 

lõppenud kohtulikul arutelul isiklikult 

kohale. 

 Tunnustamata ja täitmata jätmise põhjus, 

mida tunnistatakse üksnes käesoleva lõike 

punktis d, ei kehti, kui tunnistuses on 

kirjas, et kooskõlas otsuse teinud 

liikmesriigi õigusaktides sätestatud 

täiendavate menetlusnõuetega 

 (1) esitati asjaomasele isikule 

kohtukutse õigel ajal ja isiklikult ning 

seega teavitati teda sellest, millal ja kus 

toimub kohtulik arutelu, mille tulemusel 

konfiskeerimisotsus tehti, või sai see isik 

tegelikult muul viisil ametliku teabe selle 

kohta, millal ja kus kõnealune kohtulik 

arutelu toimub, sellisel viisil, et 

ühemõtteliselt tehti kindlaks, et huvitatud 

isik oli kavandatud kohtulikust arutelust 

teadlik, ning teda teavitati õigeaegselt 

sellest, et sellise konfiskeerimisotsuse võib 

teha ka siis, kui huvitatud isik ei ilmu 

kohtulikule arutelule; 

 (2) kavandatud kohtulikust arutelust 

teadlik olles andnud volitused 

õigusnõustajale, kelle ta valis ise või kelle 

määras riik huvitatud isikut kohtulikul 

arutelul kaitsma ning kes teda kohtulikul 

arutelul ka tegelikult kaitses, või 

 (3) pärast seda, kui asjaomasele 

isikule konfiskeerimisotsus kätte toimetati 

ning teda teavitati sõnaselgelt õigusest 

nõuda juhtumi uuesti läbivaatamist või 

otsus edasi kaevata ning tema õigusest 

osaleda sellisel kohtulikul arutelul, mis 

võimaldab juhtumi, sealhulgas uue 

tõendusmaterjali sisulist uuesti 
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 ET 

läbivaatamist ja mille tulemuseks võib olla 

esialgse otsuse tühistamine, 

 – teatas asjaomane isik sõnaselgelt, et 

huvitatud isik ei vaidlusta 

konfiskeerimisotsust, või 

 – ei nõudnud asjaomane isik juhtumi 

uuesti läbivaatamist ega kaevanud otsust 

edasi kindlaksmääratud ajavahemiku 

jooksul. 

 2. Lõikes 1 osutatud juhtudel 

konsulteerib täitev asutus enne 

konfiskeerimisotsuse täieliku või osalise 

tunnustamata ja täitmata jätmise üle 

otsustamist sobival viisil otsuse teinud 

asutusega ja palub vajaduse korral otsuse 

teinud asutusel edastada talle viivitamata 

kogu vajalik teave. 

 3. Iga otsus tunnustamisest või 

täitmisest keeldumise kohta tehakse ja 

sellest teatatakse viivitamata ja hiljemalt 

kolme päeva jooksul otsuse teinud 

asutusele mis tahes vahendite abil, mille 

puhul on võimalik esitada kirjalik tõend. 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  169 

Maria Grapini, Emilian Pavel 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 10 – lõige 1 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

1. Konfiskeerimisotsuse tunnustamise 

ja täitmise otsus võetakse vastu ja 

konfiskeerimine tehakse sama kiiresti ja 

samadel tingimustel nagu sarnase 

riigisisese juhtumi puhul ja igal juhul 

käesolevas artiklis sätestatud tähtaja 

jooksul. 

1. Konfiskeerimisotsuse tunnustamise 

ja täitmise otsus võetakse vastu ja 

konfiskeerimine tehakse sama kiiresti ja 

samadel tingimustel nagu sarnase 

riigisisese juhtumi puhul ja igal juhul 

käesolevas artiklis sätestatud selge ja 

mõistliku tähtaja jooksul. 

Or. ro 
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Muudatusettepanek  170 

Monica Macovei 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 10 – lõige 2 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

2. Täitev asutus teeb 

konfiskeerimisotsuse tunnustamise ja 

täitmise otsuse viivitamata ja — ilma et see 

piiraks lõike 5 kohaldamist — hiljemalt 30 

päeva jooksul pärast seda, kui täitev asutus 

on konfiskeerimisotsuse kätte saanud. 

2. Täitev asutus teeb 

konfiskeerimisotsuse tunnustamise ja 

täitmise otsuse viivitamata ja — ilma et see 

piiraks lõike 5 kohaldamist — hiljemalt 

15 päeva jooksul pärast seda, kui täitev 

asutus on konfiskeerimisotsuse kätte 

saanud. 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  171 

Ignazio Corrao, Laura Ferrara, Fabio Massimo Castaldo 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 10 – lõige 2 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

2. Täitev asutus teeb 

konfiskeerimisotsuse tunnustamise ja 

täitmise otsuse viivitamata ja – ilma et see 

piiraks lõike 5 kohaldamist – hiljemalt 30 

päeva jooksul pärast seda, kui täitev asutus 

on konfiskeerimisotsuse kätte saanud. 

2. Täitev asutus teeb 

konfiskeerimisotsuse tunnustamise ja 

täitmise otsuse viivitamata ja – ilma et see 

piiraks lõike 5 kohaldamist – hiljemalt 

kümne päeva jooksul pärast seda, kui 

täitev asutus on konfiskeerimisotsuse kätte 

saanud. 

Or. it 

 

Muudatusettepanek  172 

Gilles Lebreton, Nicolas Bay 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 10 – lõige 2 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

2. Täitev asutus teeb 

konfiskeerimisotsuse tunnustamise ja 

2. Täitev asutus teeb 

konfiskeerimisotsuse tunnustamise ja 
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täitmise otsuse viivitamata ja — ilma et see 

piiraks lõike 5 kohaldamist — hiljemalt 30 

päeva jooksul pärast seda, kui täitev asutus 

on konfiskeerimisotsuse kätte saanud. 

täitmise otsuse viivitamata ja — ilma et see 

piiraks lõike 5 kohaldamist — hiljemalt 

kahe kuu jooksul pärast seda, kui täitev 

asutus on konfiskeerimisotsuse kätte 

saanud. 

Or. fr 

 

Muudatusettepanek  173 

Ignazio Corrao, Laura Ferrara, Fabio Massimo Castaldo 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 10 – lõige 3 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

3. Täitev asutus edastab otsuse 

konfiskeerimisotsuse kohta otsuse teinud 

asutusele viivitamata ja mis tahes 

vahendite abil, mille puhul on võimalik 

esitada kirjalik tõend. 

3. Täitev asutus edastab otsuse 

konfiskeerimisotsuse kohta otsuse teinud 

asutusele viivitamata ja igal juhul 

hiljemalt kümne päeva jooksul ja mis 

tahes vahendite abil, mille puhul on 

võimalik esitada kirjalik tõend. 

Or. it 

 

Muudatusettepanek  174 

Monica Macovei 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 10 – lõige 4 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

4. Kui artikli 11 kohased 

edasilükkamise põhjused puuduvad, teeb 

täitev asutus konfiskeerimise viivitamata ja 

– ilma et see piiraks käesoleva artikli lõike 

5 kohaldamist – hiljemalt 30 päeva jooksul 

pärast lõikes 2 osutatud otsuse tegemist. 

4. Kui artikli 11 kohased 

edasilükkamise põhjused puuduvad, teeb 

täitev asutus konfiskeerimise viivitamata ja 

– ilma et see piiraks käesoleva artikli lõike 

5 kohaldamist – hiljemalt 15 päeva jooksul 

pärast lõikes 2 osutatud otsuse tegemist. 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  175 
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Ignazio Corrao, Laura Ferrara, Fabio Massimo Castaldo 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 10 – lõige 4 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

4. Kui artikli 11 kohased 

edasilükkamise põhjused puuduvad, teeb 

täitev asutus konfiskeerimise viivitamata ja 

– ilma et see piiraks käesoleva artikli lõike 

5 kohaldamist – hiljemalt 30 päeva jooksul 

pärast lõikes 2 osutatud otsuse tegemist. 

4. Kui artikli 11 kohased 

edasilükkamise põhjused puuduvad, teeb 

täitev asutus konfiskeerimise viivitamata ja 

– ilma et see piiraks käesoleva artikli lõike 

5 kohaldamist – hiljemalt kümne päeva 

jooksul pärast lõikes 2 osutatud otsuse 

tegemist. 

Or. it 

 

Muudatusettepanek  176 

Maria Grapini 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 10 – lõige 4 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

4. Kui artikli 11 kohased 

edasilükkamise põhjused puuduvad, teeb 

täitev asutus konfiskeerimise viivitamata ja 

– ilma et see piiraks käesoleva artikli lõike 

5 kohaldamist – hiljemalt 30 päeva jooksul 

pärast lõikes 2 osutatud otsuse tegemist. 

4. Kui artikli 11 kohased 

edasilükkamise põhjused puuduvad, teeb 

täitev asutus konfiskeerimise viivitamata ja 

– ilma et see piiraks käesoleva artikli lõike 

5 kohaldamist – hiljemalt 15 päeva jooksul 

pärast lõikes 2 osutatud otsuse tegemist. 

Or. ro 

 

Muudatusettepanek  177 

Salvatore Domenico Pogliese 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 10 – lõige 5 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

5. Kui konkreetse juhtumi puhul ei ole 

võimalik pidada kinni lõigetes 2 või 4 

kehtestatud tähtaegadest, teavitab täitev 

asutus sellest viivitamata mis tahes viisil 

5. Kui konkreetse juhtumi puhul ei ole 

võimalik pidada kinni lõigetes 2 või 4 

kehtestatud tähtaegadest, teavitab täitev 

asutus sellest viivitamata mis tahes viisil, 
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otsuse teinud asutust, esitades viivituse 

põhjused, ning konsulteerib otsuse teinud 

asutusega konfiskeerimiseks vajaliku aja 

üle. Sellisel juhul võib lõigetes 2 või 4 

sätestatud tähtaega pikendada kuni 30 

päeva võrra. 

millest jääb kirjalik tõend, otsuse teinud 

asutust, esitades viivituse põhjused, ning 

konsulteerib otsuse teinud asutusega 

konfiskeerimiseks vajaliku aja üle. Sellisel 

juhul võib lõigetes 2 või 4 sätestatud 

tähtaega pikendada kuni 30 päeva võrra. 

Or. it 

 

Muudatusettepanek  178 

Emilian Pavel, Maria Grapini 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 10 – lõige 5 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

5. Kui konkreetse juhtumi puhul ei ole 

võimalik pidada kinni lõigetes 2 või 4 

kehtestatud tähtaegadest, teavitab täitev 

asutus sellest viivitamata mis tahes viisil 

otsuse teinud asutust, esitades viivituse 

põhjused, ning konsulteerib otsuse teinud 

asutusega konfiskeerimiseks vajaliku aja 

üle. Sellisel juhul võib lõigetes 2 või 4 

sätestatud tähtaega pikendada kuni 30 

päeva võrra. 

5. Kui konkreetse juhtumi puhul ei ole 

võimalik pidada kinni lõigetes 2 või 4 

kehtestatud tähtaegadest, teavitab täitev 

asutus sellest hiljemalt kolme tööpäeva 

jooksul mis tahes viisil otsuse teinud 

asutust, esitades viivituse põhjused, ning 

konsulteerib otsuse teinud asutusega 

konfiskeerimiseks vajaliku aja üle. Sellisel 

juhul võib lõigetes 2 või 4 sätestatud 

tähtaega pikendada kuni 30 päeva võrra. 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  179 

Monica Macovei 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 10 – lõige 5 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

5. Kui konkreetse juhtumi puhul ei ole 

võimalik pidada kinni lõigetes 2 või 4 

kehtestatud tähtaegadest, teavitab täitev 

asutus sellest viivitamata mis tahes viisil 

otsuse teinud asutust, esitades viivituse 

põhjused, ning konsulteerib otsuse teinud 

asutusega konfiskeerimiseks vajaliku aja 

5. Kui konkreetse juhtumi puhul ei ole 

võimalik pidada kinni lõigetes 2 või 4 

kehtestatud tähtaegadest, teavitab täitev 

asutus sellest viivitamata mis tahes viisil 

otsuse teinud asutust, esitades viivituse 

põhjused, ning konsulteerib otsuse teinud 

asutusega konfiskeerimiseks vajaliku aja 
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üle. Sellisel juhul võib lõigetes 2 või 4 

sätestatud tähtaega pikendada kuni 30 

päeva võrra. 

üle. Sellisel juhul võib lõigetes 2 või 4 

sätestatud tähtaega pikendada kuni 

30 päevani. 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  180 

Emil Radev 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 11 – lõige 2 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

2. Täitev asutus esitab otsuse teinud 

asutusele viivitamata ja mis tahes 

vahendite abil, mille puhul on võimalik 

esitada kirjalik tõend, aruande otsuse 

täitmise edasilükkamise kohta koos 

edasilükkamise põhjuste ja võimaluse 

korral edasilükkamise eeldatava kestusega. 

2. Täitev asutus esitab otsuse teinud 

asutusele viivitamata ja mis tahes 

vahendite abil, mille puhul on võimalik 

esitada kirjalik tõend, aruande otsuse 

täitmise edasilükkamise kohta koos 

edasilükkamise põhjuste ja võimaluse 

korral edasilükkamise eeldatava kestusega. 

Punkti b sätete kohase edasilükkamise 

korral annab otsuse teinud asutus 

konfiskeerimisotsuse enam kui ühes 

liikmesriigis täitmise korral uued juhised 

seoses konfiskeerimisele kuuluva täpse 

rahasummaga. 

Or. bg 

 

Muudatusettepanek  181 

Ignazio Corrao, Laura Ferrara, Fabio Massimo Castaldo 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 11 – lõige 2 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

2. Täitev asutus esitab otsuse teinud 

asutusele viivitamata ja mis tahes 

vahendite abil, mille puhul on võimalik 

esitada kirjalik tõend, aruande otsuse 

täitmise edasilükkamise kohta koos 

edasilükkamise põhjuste ja võimaluse 

korral edasilükkamise eeldatava kestusega. 

2. Täitev asutus esitab otsuse teinud 

asutusele viivitamata ning hiljemalt 

24 tunni jooksul ja mis tahes vahendite 

abil, mille puhul on võimalik esitada 

kirjalik tõend, aruande otsuse täitmise 

edasilükkamise kohta koos edasilükkamise 

põhjuste ja edasilükkamise eeldatava 
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kestusega. 

Or. it 

 

Muudatusettepanek  182 

Ignazio Corrao, Laura Ferrara, Fabio Massimo Castaldo 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 11 – lõige 3 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

3. Niipea kui edasilükkamise 

põhjuseid enam ei ole, võtab täitev asutus 

viivitamata vajalikud meetmed otsuse 

täitmiseks ja teavitab sellest otsuse teinud 

asutust mis tahes vahendite abil, mille 

puhul on võimalik esitada kirjalik tõend. 

3. Niipea kui edasilükkamise 

põhjuseid enam ei ole, võtab täitev asutus 

viivitamata ja igal juhul hiljemalt kümne 

päeva jooksul vajalikud meetmed otsuse 

täitmiseks ja teavitab sellest otsuse teinud 

asutust mis tahes vahendite abil, mille 

puhul on võimalik esitada kirjalik tõend. 

Or. it 

 

Muudatusettepanek  183 

Emilian Pavel, Birgit Sippel, Maria Grapini 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 11 a (uus) 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 Artikkel 11 a 

 Kohustus teavitada huvitatud isikuid 

konfiskeerimisotsuste täitmisest 

 1. Liikmesriik võtab vajalikud meetmed 

selle tagamiseks, et konfiskeerimisotsus 

tehakse asjaomasele füüsilisele või 

juriidilisele isikule, sh mis tahes 

heausksetele kolmandatele isikutele, 

teatavaks hiljemalt 48 tunni jooksul 

pärast selle täitmisele pööramist. Sellise 

teatavaks tegemise korral esitatakse 

asjaomase otsuse tegemise põhjus või 

põhjused. 

 2. Liikmesriik võtab vajalikud meetmed 
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selle tagamiseks, et kõigil isikutel, keda 

käesolevas määruses sätestatud meetmed 

mõjutavad, on õigus tõhusale 

õiguskaitsevahendile ja õiglasele 

kohtulikule arutamisele, et nad saaksid 

oma õigusi kaitsta. 

 3. Ilma et see piiraks direktiivi 

2012/13/EL ja direktiivi 2013/48/EL 

kohaldamist, on isikul, kelle vara 

konfiskeerimisotsus mõjutab, õigus 

kasutada advokaati kogu 

konfiskeerimismenetluse vältel tulu ja 

kuriteovahendite kindlaks tegemisel, et 

tema õigused oleksid kaitstud. Asjaomast 

isikut tuleb kõnealusest õigusest teavitada. 

 4. Huvitatud isikul peab olema reaalne 

võimalus vaidlustada juhtumi faktilised 

asjaolud, sealhulgas konkreetsed faktid ja 

olemasolevad tõendid, mille põhjal 

käsitatakse asjaomast vara kuritegelikul 

teel saadud varana. 

 5. Kolmandatel isikutel on õigus taotleda 

omandiõiguse või muu vara suhtes 

esineva õiguse tunnustamist. 

 6. Kui kuriteo tulemusena on kuriteo 

ohvril nõudeid isiku vastu, kelle suhtes on 

võetud käesoleva määruse kohane 

konfiskeerimismeede, võtavad 

liikmesriigid vajalikud meetmed 

tagamaks, et konfiskeerimismeede ei 

takista sellel ohvril taotleda nõude 

rahuldamist. 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  184 

Emilian Pavel, Maria Grapini 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 12 – lõik 1 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

Kui konfiskeerimisotsust on võimatu täita 

isegi pärast otsuse teinud asutusega 

Kui konfiskeerimisotsust on võimatu täita 

isegi pärast otsuse teinud asutusega 
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konsulteerimist põhjusel, et konfiskeeritav 

vara on juba konfiskeeritud, kadunud, 

hävitatud või seda ei ole võimalik leida 

tunnistuses osutatud kohast või vara 

asukohta ei ole piisavalt täpselt osutatud, 

teatatakse sellest viivitamata otsuse teinud 

asutusele. Võimaluse korral võib otsuse 

täitmiseks kasutada muud vara kooskõlas 

artikli 8 lõikega 2 või 3. 

konsulteerimist põhjusel, et konfiskeeritav 

vara on juba konfiskeeritud, kadunud, 

hävitatud või seda ei ole võimalik leida 

tunnistuses osutatud kohast või vara 

asukohta ei ole piisavalt täpselt osutatud, 

teatatakse sellest hiljemalt kolme tööpäeva 

jooksul otsuse teinud asutusele. Võimaluse 

korral võib otsuse täitmiseks kasutada 

muud vara kooskõlas artikli 8 lõikega 2 või 

3. 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  185 

Ignazio Corrao, Laura Ferrara, Fabio Massimo Castaldo 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 12 – lõige 1 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

Kui konfiskeerimisotsust on võimatu täita 

isegi pärast otsuse teinud asutusega 

konsulteerimist põhjusel, et konfiskeeritav 

vara on juba konfiskeeritud, kadunud, 

hävitatud või seda ei ole võimalik leida 

tunnistuses osutatud kohast või vara 

asukohta ei ole piisavalt täpselt osutatud, 

teatatakse sellest viivitamata otsuse teinud 

asutusele. Võimaluse korral võib otsuse 

täitmiseks kasutada muud vara kooskõlas 

artikli 8 lõikega 2 või 3. 

Kui konfiskeerimisotsust on võimatu täita 

isegi pärast otsuse teinud asutusega 

konsulteerimist põhjusel, et konfiskeeritav 

vara on juba konfiskeeritud, kadunud, 

hävitatud või seda ei ole võimalik leida 

tunnistuses osutatud kohast või vara 

asukohta ei ole piisavalt täpselt osutatud, 

teatatakse sellest viivitamata ja igal juhul 

vähemalt 24 tunni jooksul otsuse teinud 

asutusele. Võimaluse korral võib otsuse 

täitmiseks kasutada muud vara kooskõlas 

artikli 8 lõikega 2 või 3. 

Or. it 

 

Muudatusettepanek  186 

Monica Macovei 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 12 – lõik 1 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

Kui konfiskeerimisotsust on võimatu täita Kui konfiskeerimisotsust on võimatu täita 
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isegi pärast otsuse teinud asutusega 

konsulteerimist põhjusel, et konfiskeeritav 

vara on juba konfiskeeritud, kadunud, 

hävitatud või seda ei ole võimalik leida 

tunnistuses osutatud kohast või vara 

asukohta ei ole piisavalt täpselt osutatud, 

teatatakse sellest viivitamata otsuse teinud 

asutusele. Võimaluse korral võib otsuse 

täitmiseks kasutada muud vara kooskõlas 

artikli 8 lõikega 2 või 3. 

isegi pärast otsuse teinud asutusega 

konsulteerimist põhjusel, et konfiskeeritav 

vara on juba konfiskeeritud, kadunud, 

hävitatud või seda ei ole võimalik leida 

tunnistuses osutatud kohast või vara 

asukohta ei ole piisavalt täpselt osutatud, 

teatatakse sellest hiljemalt 48 tunni 

jooksul otsuse teinud asutusele. Võimaluse 

korral võib otsuse täitmiseks kasutada 

muud vara kooskõlas artikli 8 lõikega 2 või 

3. 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  187 

Ignazio Corrao, Laura Ferrara, Fabio Massimo Castaldo 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 13 – lõige 1 – punkt a 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(a) otsuse tegemine on vajalik ja 

proportsionaalne, et ajutiselt takistada vara 

hävitamist, muutmist, eemaldamist, 

üleandmist või võõrandamist ning 

võimaldada selle hilisemat konfiskeerimist, 

võttes arvesse asjaomase isiku õigusi; 

(a) otsuse tegemine on vajalik ja 

proportsionaalne, et ajutiselt takistada vara 

hävitamist, muutmist, eemaldamist, 

üleandmist või võõrandamist ning 

võimaldada selle hilisemat konfiskeerimist, 

võttes arvesse asjaomase isiku ja 

heausksete kolmandate isikute õigusi; 

Or. it 

 

Muudatusettepanek  188 

Emil Radev 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 13 – lõige 1 – punkt b 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(b) otsust oleks saanud teha samadel 

tingimustel sarnase riigisisese juhtumi 

puhul ning 

(Ei puuduta eestikeelset versiooni.) 

Or. bg 
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Muudatusettepanek  189 

Ignazio Corrao, Laura Ferrara, Fabio Massimo Castaldo 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 13 – lõige 1 – punkt c 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(c) otsuse põhjus või põhjused on 

esitatud nõuetekohaselt, vähemalt lühidalt. 

(c) otsuse põhjus või põhjused on 

esitatud nõuetekohaselt. 

Or. it 

 

Muudatusettepanek  190 

Emilian Pavel, Maria Grapini 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 13 – lõige 1 – punkt c 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(c) otsuse põhjus või põhjused on 

esitatud nõuetekohaselt, vähemalt lühidalt. 

(c) otsuse põhjus või põhjused on 

esitatud nõuetekohaselt. 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  191 

Eva Joly 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 14 – lõige 1 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

1. Otsuse teinud asutus edastab 

arestimisotsuse artiklis 16 osutatud vormil 

otse täitvale asutusele või vajaduse korral 

artikli 27 lõikes 2 osutatud keskasutusele 

mis tahes vahendite abil, millest jääb 

kirjalik tõend, et täitev asutus saaks selle 

ehtsuse kindlaks teha. 

1. Otsuse teinud asutus edastab 

arestimisotsuse artiklis 16 osutatud vormil 

otse täitvale asutusele ning artikli 27 lõikes 

2 osutatud keskasutusele mis tahes 

vahendite abil, millest jääb kirjalik tõend, 

et täitev asutus saaks selle ehtsuse kindlaks 

teha. 

Or. en 
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Selgitus 

Keskasutus peaks registreerima riigi tasandil edastatud ja vastuvõetud kõik arestimis- ja 

konfiskeerimisotsused ning peaks seetõttu olema edastamisest teadlik (seotud meie 

muudatusettepanekuga artikli 27 lõike 2 kohta). 

 

Muudatusettepanek  192 

Emilian Pavel, Maria Grapini 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 14 – lõige 8 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

8. Kui arestimisotsuse saanud täitev 

asutus ei ole pädev seda tunnustama ja 

selle täitmiseks vajalikke meetmeid võtma, 

edastab ta arestimisotsuse viivitamata 

pädevale täitvale asutusele oma 

liikmesriigis ja teavitab sellest otsuse 

teinud asutust. 

8. Kui arestimisotsuse saanud täitev 

asutus ei ole pädev seda tunnustama ja 

selle täitmiseks vajalikke meetmeid võtma, 

edastab ta arestimisotsuse viivitamata või 

hiljemalt kolme tööpäeva jooksul pädevale 

täitvale asutusele oma liikmesriigis ja 

teavitab sellest otsuse teinud asutust. 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  193 

Monica Macovei 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 14 – lõige 8 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

8. Kui arestimisotsuse saanud täitev 

asutus ei ole pädev seda tunnustama ja 

selle täitmiseks vajalikke meetmeid võtma, 

edastab ta arestimisotsuse viivitamata 

pädevale täitvale asutusele oma 

liikmesriigis ja teavitab sellest otsuse 

teinud asutust. 

8. Kui arestimisotsuse saanud täitev 

asutus ei ole pädev seda tunnustama ja 

selle täitmiseks vajalikke meetmeid võtma, 

edastab ta arestimisotsuse viivitamata ning 

hiljemalt 24 tunni pärast pädevale täitvale 

asutusele oma liikmesriigis ja teavitab 

sellest otsuse teinud asutust. 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  194 

Maria Grapini 
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 ET 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 15 – lõige 1 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

1. Arestimisotsuse võib vastavalt 

artiklile 14 edastada korraga ainult ühele 

täidesaatvale riigile. 

1. Reeglina võib arestimisotsuse 

vastavalt artiklile 14 edastada korraga 

ainult ühele täidesaatvale riigile. 

Or. ro 

 

Muudatusettepanek  195 

Eva Joly 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 17 – lõik 1 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

Täitev asutus tunnustab artikli 14 kohaselt 

edastatud arestimisotsust ilma täiendavate 

formaalsusteta ja võtab kõik vajalikud 

meetmed selle täitmiseks, v.a juhul, kui ta 

otsustab tugineda ühele artiklis 18 

sätestatud tunnustamata ja täitmata jätmise 

põhjustest või ühele artiklis 20 sätestatud 

täitmise edasilükkamise põhjustest. 

Täitev asutus tunnustab artikli 14 kohaselt 

edastatud arestimisotsust ilma täiendavate 

formaalsusteta ja võtab kõik vajalikud 

meetmed selle täitmiseks, v.a juhul, kui ta 

otsustab tugineda ühele artiklis 18 

sätestatud tunnustamata ja täitmata jätmise 

põhjustest või ühele artiklis 20 sätestatud 

täitmise edasilükkamise põhjustest. Niipea 

kui otsus on täidetud, teatab täitev asutus 

sellest otsuse teinud asutusele mis tahes 

vahendite abil, mille puhul on võimalik 

esitada kirjalik tõend. 

Or. en 

Selgitus 

Selleks et vältida nii palju kui võimalik arestimisotsuste samaaegset täitmist mitmes 

liikmesriigis, peaks liikmesriikidel olema range kohustus teavitada üksteist arestimisotsuse 

eduka täitmise järel. See kehtib artikli 8 kohaste konfiskeerimisotsuste puhul. 

 

Muudatusettepanek  196 

Emilian Pavel, Maria Grapini 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 18 
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

Artikkel 18 välja jäetud 

Arestimisotsuste tunnustamata ja täitmata 

jätmise põhjused 

 

1. Täitev asutus võib otsustada jätta 

arestimisotsuse tunnustamata ja täitmata 

üksnes juhul, kui: 

 

(a) artiklis 16 sätestatud vorm on 

puudulikult täidetud või ilmselgelt 

ebatäpne ning seda ei ole täiendatud 

pärast lõike 2 kohast konsultatsiooni; 

 

(b) otsuse täitmine oleks vastuolus 

topeltkaristamise keelu põhimõttega; 

 

(c) täidesaatva riigi õiguse alusel on 

olemas vastav privileeg või immuniteet, 

mis takistaks asjaomase vara riigisisese 

arestimisotsuse täitmist; 

 

(d) otsus põhineb kuriteol, mis on toime 

pandud väljaspool otsuse teinud riigi 

territooriumi ja osaliselt või tervikuna 

täidesaatva riigi territooriumil ning otsuse 

aluseks olev tegu ei ole täidesaatva riigi 

õiguse kohaselt süütegu; 

 

(e) artikli 3 lõikes 2 osutatud juhul ei 

kujuta arestimisotsuse aluseks olev tegu 

täidesaatva riigi õiguse alusel süütegu; 

seoses maksude, tollimaksude, tolli- ja 

rahavahetustehingutega ei tohi keelduda 

arestimisotsuse täitmisest siiski põhjusel, 

et täidesaatva riigi õigusaktides ei ole 

kehtestatud samasuguseid tolli- või muid 

makse või et nendes puuduvad 

samasugused makse, tollimakse, tolli- ja 

rahavahetustehinguid käsitlevad eeskirjad 

nagu otsuse teinud riigi õigusaktides; 

 

2. Lõikes 1 osutatud juhtudel konsulteerib 

täitev asutus enne arestimisotsuse täieliku 

või osalise tunnustamata või täitmata 

jätmise üle otsustamist sobival viisil otsuse 

teinud asutusega ja palub vajaduse korral 

otsuse teinud asutusel edastada talle 

viivitamata kogu vajalik teave. 

 

3. Täitev asutus võib otsustada  
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arestimisotsuse tühistada, kui ta saab 

täitmise ajal teada, et on olemas põhjus 

tunnustamata või täitmata jätmiseks. 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  197 

Barbara Spinelli 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 18 – lõige 1 – sissejuhatav osa 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

1. Täitev asutus võib otsustada jätta 

arestimisotsuse tunnustamata ja täitmata 

üksnes juhul, kui: 

1. Täitev asutus otsustab jätta 

arestimisotsuse tunnustamata ja täitmata 

juhul, kui: 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  198 

Emil Radev 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 18 – lõige 1 – punkt a 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(а) artiklis 16 sätestatud vorm on 

puudulikult täidetud või ilmselgelt 

ebatäpne ning seda ei ole täiendatud pärast 

lõike 2 kohast konsultatsiooni; 

(а) artiklis 16 sätestatud vormi ei ole 

tõlgitud täitva asutuse ametlikku keelde 

või see on puudulikult täidetud või 

ilmselgelt ebatäpne ning seda ei ole 

täiendatud pärast lõike 2 kohast 

konsultatsiooni; 

Or. bg 

 

Muudatusettepanek  199 

Eva Joly 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 18 – lõige 1 – punkt a a (uus) 
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (a a) on piisavalt alust uskuda, et 

arestimisotsuse täitmine oleks vastuolus 

täidesaatva riigi Euroopa Liidu lepingu 

artikli 6 ja harta järgsete kohustustega; 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  200 

Monica Macovei 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 18 – lõige 1 – punkt c 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(c) täidesaatva riigi õiguse alusel on 

olemas vastav privileeg või immuniteet, 

mis takistaks asjaomase vara riigisisese 

arestimisotsuse täitmist; 

välja jäetud 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  201 

Eva Joly 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 18 – lõige 1 – punkt e 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(e) artikli 3 lõikes 2 osutatud juhul ei 

kujuta arestimisotsuse aluseks olev tegu 

täidesaatva riigi õiguse alusel süütegu; 

seoses maksude, tollimaksude, tolli- ja 

rahavahetustehingutega ei tohi keelduda 

arestimisotsuse täitmisest siiski põhjusel, et 

täidesaatva riigi õigusaktides ei ole 

kehtestatud samasuguseid tolli- või muid 

makse või et nendes puuduvad 

samasugused makse, tollimakse, tolli- ja 

rahavahetustehinguid käsitlevad eeskirjad 

nagu otsuse teinud riigi õigusaktides; 

(e) artikli 3 lõikes 2 osutatud juhul ei 

kujuta arestimisotsuse aluseks olev tegu 

täidesaatva riigi õiguse alusel süütegu; 

seoses maksude, tollimaksude, tolli- ja 

rahavahetustehingutega ei tohi keelduda 

arestimisotsuse täitmisest siiski põhjusel, et 

täidesaatva riigi õigusaktides ei ole 

kehtestatud samasuguseid tolli- või muid 

makse või et nendes puuduvad 

samasugused makse, tollimakse, tolli- ja 

rahavahetustehinguid käsitlevad eeskirjad 

või süüteod nagu otsuse teinud riigi 

õigusaktides; 
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Or. en 

 

Muudatusettepanek  202 

Nuno Melo, Axel Voss 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 18 – lõige 1 – punkt e a (uus) 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (e a) on põhjendatud alust uskuda, et 

arestimisotsuse täitmine oleks vastuolus 

täidesaatva liikmesriigi kohustustega, mis 

on kooskõlas Euroopa Liidu lepingu 

artikliga 6 ja hartaga. 

Or. en 

Selgitus 

Toetan enda kui raportööri tehtud muudatusettepanekut, milles korratakse direktiivis 

2014/41/EL (mis käsitleb Euroopa uurimismäärust kriminaalasjades (edaspidi „Euroopa 

uurimismääruse direktiiv“)) vastu võetud teksti. Kõnealuse direktiiviga tugevdatakse 

õigusasutuste otsuste vastastikuse tunnustamise põhimõtet kriminaalasjades tehtava 

õigusalase koostöö valdkonnas, mida tuleks kasutada tulevaste vastastikuse tunnustamise 

vahendite mudelina. 

 

Muudatusettepanek  203 

Barbara Spinelli 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 18 – lõige 1 – punkt e a (uus) 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (e a) on põhjendatud alust uskuda, et 

konfiskeerimisotsuse täitmine oleks 

vastuolus täidesaatva liikmesriigi 

kohustustega, mis on kooskõlas Euroopa 

Liidu lepingu artikliga 6 ja hartaga. 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  204 
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Salvatore Domenico Pogliese 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 18 – lõige 3 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

3. Täitev asutus võib otsustada 

arestimisotsuse tühistada, kui ta saab 

täitmise ajal teada, et on olemas põhjus 

tunnustamata või täitmata jätmiseks. 

3. Täitev asutus võib otsustada 

arestimisotsuse tühistada, kui ta saab 

täitmise ajal teada, et on olemas põhjus 

tunnustamata või täitmata jätmiseks. Täitev 

asutus teavitab otsuse teinud asutust mis 

tahes vahendite abil, mille puhul on 

võimalik esitada kirjalik tõend, 

arestimisotsuse tühistamisotsuse 

põhjustest. 

Or. it 

 

Muudatusettepanek  205 

Emilian Pavel, Birgit Sippel, Maria Grapini 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 18 a (uus) 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 Artikkel 18 a 

 Arestimisotsuste kohustuslikult 

tunnustamata ja täitmata jätmise 

põhjused 

 1. Täidesaatva riigi täitev asutus 

jätab arestimisotsused tunnustamata ja 

täitmata üksnes juhul, kui 

 (a) otsuse täitmine oleks vastuolus 

topeltkaristamise keelu põhimõttega; 

 (b) täidesaatva riigi õiguse alusel on 

olemas vastav privileeg või immuniteet, 

mis takistaks asjaomase vara riigisisese 

arestimisotsuse täitmist; 

 (c) kõigi heausksete kolmandate 

isikute õigused, mis tulenevad täidesaatva 

riigi õigusest, muudavad arestimisotsuse 

täitmise võimatuks, sealhulgas juhul, kui 

võimatus on tingitud õiguskaitsevahendite 
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kohaldamisest vastavalt artiklile 31; 

 (d) on põhjendatud alust uskuda, et 

arestimisotsuse täitmine oleks vastuolus 

täidesaatva liikmesriigi kohustustega, mis 

on kooskõlas Euroopa Liidu lepingu 

artikliga 6 ja hartaga. 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  206 

Emilian Pavel, Birgit Sippel, Maria Grapini 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 18 b (uus) 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 Artikkel 18 b 

 Arestimisotsuste valikuliselt tunnustamata 

ja täitmata jätmise põhjused 

 1. Täidesaatva riigi täitev asutus võib 

otsustada jätta arestimisotsused 

tunnustamata ja täitmata üksnes juhul, 

kui 

 (a) artiklis 16 sätestatud vorm on 

puudulikult täidetud või ilmselgelt 

ebatäpne ning seda ei ole täiendatud 

pärast lõike 2 kohast konsultatsiooni; 

 (b) otsus põhineb kuriteol, mis on 

toime pandud väljaspool otsuse teinud 

riigi territooriumi ja osaliselt või 

tervikuna täidesaatva riigi territooriumil 

ning otsuse aluseks olev tegu ei ole 

täidesaatva riigi õiguse kohaselt süütegu; 

 (c) artikli 3 lõikes 2 osutatud juhul ei 

kujuta arestimisotsuse aluseks olev tegu 

täidesaatva riigi õiguse alusel süütegu; 

seoses maksude, tollimaksude, tolli- ja 

rahavahetustehingutega ei tohi keelduda 

arestimisotsuse täitmisest siiski põhjusel, 

et täidesaatva riigi õigusaktides ei ole 

kehtestatud samasuguseid tolli- või muid 

makse või et nendes puuduvad 

samasugused makse, tollimakse, tolli- ja 
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rahavahetustehinguid käsitlevad eeskirjad 

nagu otsuse teinud riigi õigusaktides. 

 2. Lõikes 1 osutatud juhtudel 

konsulteerib täitev asutus enne 

arestimisotsuse täieliku või osalise 

tunnustamata või täitmata jätmise üle 

otsustamist sobival viisil otsuse teinud 

asutusega ja palub vajaduse korral otsuse 

teinud asutusel edastada talle viivitamata 

kogu vajalik teave. 

 3. Täitev asutus võib otsustada 

arestimisotsuse tühistada, kui ta saab 

täitmise ajal teada, et on olemas põhjus 

tunnustamata või täitmata jätmiseks. 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  207 

Emil Radev 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 19 – lõige 2 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

2. Kui otsuse teinud asutus on 

arestimisotsuses märkinud, et on 

õigustatult alust eeldada kõnealuse vara 

peatset teisaldamist või hävitamist ning et 

viivitamatu arestimine on vajalik, või kui 

otsuse teinud asutus on arestimisotsuses 

märkinud, et arestimine peab leidma aset 

konkreetsel kuupäeval, võtab täitev asutus 

seda nõuet igakülgselt arvesse. 

2. Kui otsuse teinud asutus on 

arestimisotsuses märkinud, et on 

õigustatult alust eeldada kõnealuse vara 

peatset teisaldamist või hävitamist ning et 

viivitamatu arestimine on vajalik, või kui 

otsuse teinud asutus on arestimisotsuses 

märkinud, et arestimine peab leidma aset 

konkreetsel kuupäeval, võtab täitev asutus 

võimalikult suures ulatuses seda nõuet 

igakülgselt arvesse. 

Or. bg 

 

Muudatusettepanek  208 

Emilian Pavel, Maria Grapini 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 19 – lõige 3 
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

3. Täitev asutus teeb otsuse 

arestimisotsuse tunnustamise ja täitmise 

kohta või otsuse teinud asutusega artikli 18 

lõike 2 kohaselt konsulteerimise kohta 

niipea kui võimalik ja – ilma et see piiraks 

käesoleva artikli lõike 7 kohaldamist – 

hiljemalt 24 tundi pärast seda, kui täitev 

asutus on arestimisotsuse kätte saanud. 

3. Täitev asutus teeb otsuse 

arestimisotsuse tunnustamise ja täitmise 

kohta või otsuse teinud asutusega artikli 18 

lõike 2 kohaselt konsulteerimise kohta 

niipea kui võimalik ja – ilma et see piiraks 

käesoleva artikli lõike 7 kohaldamist – 

hiljemalt 48 töötundi pärast seda, kui täitev 

asutus on arestimisotsuse kätte saanud. 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  209 

Emil Radev 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 19 – lõige 3 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

3. Täitev asutus teeb otsuse 

arestimisotsuse tunnustamise ja täitmise 

kohta või otsuse teinud asutusega artikli 18 

lõike 2 kohaselt konsulteerimise kohta 

niipea kui võimalik ja – ilma et see piiraks 

käesoleva artikli lõike 7 kohaldamist – 

hiljemalt 24 tundi pärast seda, kui täitev 

asutus on arestimisotsuse kätte saanud. 

3. Täitev asutus teeb otsuse 

arestimisotsuse tunnustamise ja täitmise 

kohta või otsuse teinud asutusega artikli 18 

lõike 2 kohaselt konsulteerimise kohta 

niipea kui võimalik ja – ilma et see piiraks 

käesoleva artikli lõike 7 kohaldamist – 

hiljemalt 48 tundi pärast seda, kui täitev 

asutus on arestimisotsuse kätte saanud. 

Or. bg 

 

Muudatusettepanek  210 

Emilian Pavel, Maria Grapini 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 19 – lõige 4 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

4. Kui täitev asutus konsulteerib 

artikli 18 lõike 2 kohaselt otsuse teinud 

asutusega, teeb ta otsuse arestimisotsuse 

tunnustamise ja täitmise kohta viivitamata. 

4. Kui täitev asutus konsulteerib 

artikli 18 lõike 2 kohaselt otsuse teinud 

asutusega, teeb ta otsuse arestimisotsuse 

tunnustamise ja täitmise kohta hiljemalt 

kolme tööpäeva jooksul. 
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Or. en 

 

Muudatusettepanek  211 

Monica Macovei 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 19 – lõige 4 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

4. Kui täitev asutus konsulteerib 

artikli 18 lõike 2 kohaselt otsuse teinud 

asutusega, teeb ta otsuse arestimisotsuse 

tunnustamise ja täitmise kohta viivitamata. 

4. Kui täitev asutus konsulteerib 

artikli 18 lõike 2 kohaselt otsuse teinud 

asutusega, teeb ta otsuse arestimisotsuse 

tunnustamise ja täitmise kohta viivitamata 

ning hiljemalt 48 tundi pärast 

konsultatsiooni. 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  212 

Monica Macovei 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 19 – lõige 5 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

5. Täitev asutus edastab otsuse 

arestimisotsuse kohta otsuse teinud 

asutusele viivitamata ja mis tahes 

vahendite abil, mille puhul on võimalik 

esitada kirjalik tõend. 

5. Täitev asutus edastab otsuse 

arestimisotsuse kohta otsuse teinud 

asutusele viivitamata ja hiljemalt kümne 

tunni jooksul ja mis tahes vahendite abil, 

mille puhul on võimalik esitada kirjalik 

tõend. 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  213 

Ignazio Corrao, Laura Ferrara, Fabio Massimo Castaldo 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 19 – lõige 5 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 



 

AM\1138070ET.docx 75/104 PE612.375v01-00 

 ET 

5. Täitev asutus edastab otsuse 

arestimisotsuse kohta otsuse teinud 

asutusele viivitamata ja mis tahes 

vahendite abil, mille puhul on võimalik 

esitada kirjalik tõend. 

(Ei puuduta eestikeelset versiooni.) 

Or. it 

 

Muudatusettepanek  214 

Emil Radev 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 19 – lõige 6 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

6. Kui artikli 20 kohased 

edasilükkamise põhjused puuduvad, teeb 

täitev asutus arestimise viivitamata ja – 

ilma et see piiraks käesoleva artikli lõike 7 

kohaldamist – hiljemalt 24 tunni jooksul 

pärast lõikes 3 osutatud otsuse tegemist. 

6. Kui artikli 20 kohased 

edasilükkamise põhjused puuduvad, teeb 

täitev asutus arestimise viivitamata ja – 

ilma et see piiraks käesoleva artikli lõike 7 

kohaldamist – hiljemalt 48 tunni jooksul 

pärast lõikes 3 osutatud otsuse tegemist. 

Or. bg 

 

Muudatusettepanek  215 

Emilian Pavel, Maria Grapini 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 19 – lõige 7 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

7. Kui konkreetse juhtumi puhul ei ole 

võimalik pidada kinni lõigetes 3 või 6 

kehtestatud tähtaegadest, teavitab täitev 

asutus sellest viivitamata mis tahes viisil 

otsuse teinud asutust, esitades viivituse 

põhjused, ning konsulteerib otsuse teinud 

asutusega arestimiseks vajaliku aja üle. 

7. Kui konkreetse juhtumi puhul ei ole 

võimalik pidada kinni lõigetes 3 või 6 

kehtestatud tähtaegadest, teavitab täitev 

asutus sellest viivitamata või hiljemalt 

kolme tööpäeva jooksul mis tahes viisil 

otsuse teinud asutust, esitades viivituse 

põhjused, ning konsulteerib otsuse teinud 

asutusega arestimiseks vajaliku aja üle. 

Or. en 
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Muudatusettepanek  216 

Salvatore Domenico Pogliese 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 19 – lõige 7 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

7. Kui konkreetse juhtumi puhul ei ole 

võimalik pidada kinni lõigetes 3 või 6 

kehtestatud tähtaegadest, teavitab täitev 

asutus sellest viivitamata mis tahes viisil 

otsuse teinud asutust, esitades viivituse 

põhjused, ning konsulteerib otsuse teinud 

asutusega arestimiseks vajaliku aja üle. 

7. Kui konkreetse juhtumi puhul ei ole 

võimalik pidada kinni lõigetes 3 või 6 

kehtestatud tähtaegadest, teavitab täitev 

asutus sellest viivitamata mis tahes 

vahendite abil, mille puhul on võimalik 

esitada kirjalik tõend, otsuse teinud 

asutust, esitades viivituse põhjused, ning 

konsulteerib otsuse teinud asutusega 

arestimiseks vajaliku aja üle. 

Or. it 

 

Muudatusettepanek  217 

Monica Macovei 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 20 – lõige 1 – punkt 4 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(4) Seda punkti kohaldatakse siiski 

üksnes juhul, kui niisugune otsus on 

liikmesriigi õiguse kohaselt 

kriminaalmenetlustega seoses tehtavate 

edaspidiste riigisiseste arestimisotsuste 

suhtes ülimuslik. 

(4) Seda punkti kohaldatakse siiski 

üksnes juhul, kui niisugune otsus on 

liikmesriigi õiguse kohaselt kriminaal-, 

tsiviil- või haldusmenetlustega seoses 

tehtavate edaspidiste riigisiseste 

arestimisotsuste suhtes ülimuslik. 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  218 

Emilian Pavel, Maria Grapini 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 20 – lõige 2 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

2. Täitev asutus esitab otsuse teinud 2. Täitev asutus esitab otsuse teinud 
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asutusele viivitamata ja mis tahes 

vahendite abil, mille puhul on võimalik 

esitada kirjalik tõend, aruande otsuse 

täitmise edasilükkamise kohta koos 

edasilükkamise põhjuste ja võimaluse 

korral edasilükkamise eeldatava kestusega. 

Niipea kui edasilükkamise põhjuseid enam 

ei ole, võtab täitev asutus viivitamata 

vajalikud meetmed otsuse täitmiseks ja 

teavitab sellest otsuse teinud asutust mis 

tahes vahendite abil, mille puhul on 

võimalik esitada kirjalik tõend. 

asutusele viivitamata või hiljemalt kolme 

tööpäeva jooksul ja mis tahes vahendite 

abil, mille puhul on võimalik esitada 

kirjalik tõend, aruande otsuse täitmise 

edasilükkamise kohta koos edasilükkamise 

põhjuste ja võimaluse korral 

edasilükkamise eeldatava kestusega. 

Niipea kui edasilükkamise põhjuseid enam 

ei ole, võtab täitev asutus viivitamata 

vajalikud meetmed otsuse täitmiseks ja 

teavitab sellest otsuse teinud asutust mis 

tahes vahendite abil, mille puhul on 

võimalik esitada kirjalik tõend. 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  219 

Monica Macovei 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 20 – lõige 2 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

2. Täitev asutus esitab otsuse teinud 

asutusele viivitamata ja mis tahes 

vahendite abil, mille puhul on võimalik 

esitada kirjalik tõend, aruande otsuse 

täitmise edasilükkamise kohta koos 

edasilükkamise põhjuste ja võimaluse 

korral edasilükkamise eeldatava kestusega. 

Niipea kui edasilükkamise põhjuseid enam 

ei ole, võtab täitev asutus viivitamata 

vajalikud meetmed otsuse täitmiseks ja 

teavitab sellest otsuse teinud asutust mis 

tahes vahendite abil, mille puhul on 

võimalik esitada kirjalik tõend. 

2. Täitev asutus esitab otsuse teinud 

asutusele viivitamata ning hiljemalt 

24 tunni pärast ja mis tahes vahendite abil, 

mille puhul on võimalik esitada kirjalik 

tõend, aruande otsuse täitmise 

edasilükkamise kohta koos edasilükkamise 

põhjuste ja võimaluse korral 

edasilükkamise eeldatava kestusega. 

Niipea kui edasilükkamise põhjuseid enam 

ei ole, võtab täitev asutus viivitamata 

vajalikud meetmed otsuse täitmiseks ja 

teavitab sellest otsuse teinud asutust mis 

tahes vahendite abil, mille puhul on 

võimalik esitada kirjalik tõend. 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  220 

Emilian Pavel, Maria Grapini 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 
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Artikkel 21 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

Artikkel 21 välja jäetud 

Huvitatud isikute teavitamise kohustus  

1. Ilma et see piiraks artikli 22 

kohaldamist, teavitab täitev asutus pärast 

täitmist oma otsusest isikut, kelle suhtes 

arestimisotsus tehti, ja teisi huvitatud 

isikuid, kaasa arvatud heausksed 

kolmandad isikud, kellest täitvale 

asutusele on artikli 14 lõike 6 kohaselt 

teada antud. 

 

2. Teatises on vähemalt lühidalt esitatud 

arestimisotsuse põhjused, otsuse teinud 

asutuse nimi ja täidesaatva riigi õiguses 

ette nähtud õiguskaitsevahendid. 

 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  221 

Eva Joly 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 21 – lõige 2 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

2. Teatises on vähemalt lühidalt 

esitatud arestimisotsuse põhjused, otsuse 

teinud asutuse nimi ja täidesaatva riigi 

õiguses ette nähtud õiguskaitsevahendid. 

2. Teatises on esitatud arestimisotsuse 

põhjused, otsuse teinud asutuse nimi ja 

täidesaatva riigi õiguses ette nähtud 

õiguskaitsevahendid. 

Or. en 

Selgitus 

Identne raportööri muudatusettepanekuga 53: esineb kolmandate isikute teabe saamise 

õiguse vähendamise oht. 

 

Muudatusettepanek  222 

Barbara Spinelli 
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Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 21 – lõige 2 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

2. Teatises on vähemalt lühidalt 

esitatud arestimisotsuse põhjused, otsuse 

teinud asutuse nimi ja täidesaatva riigi 

õiguses ette nähtud õiguskaitsevahendid. 

2. Teatises on esitatud arestimisotsuse 

põhjused, otsuse teinud asutuse nimi ja 

täidesaatva riigi õiguses ette nähtud 

õiguskaitsevahendid. 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  223 

Salvatore Domenico Pogliese 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 21 – lõige 2 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

2. Teatises on vähemalt lühidalt 

esitatud arestimisotsuse põhjused, otsuse 

teinud asutuse nimi ja täidesaatva riigi 

õiguses ette nähtud õiguskaitsevahendid. 

2. Teatises on esitatud arestimisotsuse 

põhjused, otsuse teinud asutuse nimi ja 

täidesaatva riigi õiguses ette nähtud 

õiguskaitsevahendid. 

Or. it 

Selgitus 

Teavitamise kohustus on oluline, et tagada isiku õigus kaitsele, kelle suhtes otsus väljastati. 

 

Muudatusettepanek  224 

Emilian Pavel, Birgit Sippel, Maria Grapini 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 21 a (uus) 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 Artikkel 21 a 

 Kohustus teavitada huvitatud isikuid 

arestimisotsuste täitmisest 

 1. Liikmesriik võtab vajalikud 

meetmed selle tagamiseks, et 

arestimisotsus tehakse asjaomasele 
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füüsilisele või juriidilisele isikule, sh mis 

tahes heausksetele kolmandatele isikutele, 

teatavaks võimalikult kiiresti pärast selle 

täitmisele pööramist. Sellise teatavaks 

tegemise korral esitatakse asjaomase 

otsuse tegemise põhjus või põhjused. 

Pädev asutus võib arestimisotsuse 

asjaomasele isikule teatavaks tegemise 

edasi lükata, kui see on vajalik, et vältida 

kuriteo uurimise takistamist. 

 2. Liikmesriik võtab vajalikud 

meetmed selle tagamiseks, et asjaomastel 

isikutel, keda käesolevas määruses 

sätestatud meetmed mõjutavad, on õigus 

tõhusale õiguskaitsevahendile ja õiglasele 

kohtulikule arutamisele, et nad saaksid 

oma õigusi kaitsta. 

 3. Arestimisotsus kehtib vaid niikaua, 

kui on vajalik selleks, et vara võimaliku 

hilisema konfiskeerimise eesmärgil 

säilitada. 

 4. Liikmesriik tagab isikule, kelle 

vara otsus mõjutab, reaalse võimaluse 

vaidlustada arestimis- või 

konfiskeerimisotsus kohtus vastavalt 

siseriiklikus õiguses sätestatud 

menetlusele. Selliste menetluste puhul 

võib ette näha, et kui algse arestimisotsuse 

tegi muu pädev asutus kui õigusasutus, 

esitatakse selline otsus enne kohtus 

vaidlustamist õigusasutusele 

kontrollimiseks või läbivaatamiseks. 

 5. Arestitud vara, mida hiljem ei 

konfiskeerita, tagastatakse viivitamata. 

Tingimused ja kord, mille alusel selline 

vara tagastatakse, kehtestatakse 

siseriikliku õigusega. 

 6. Ilma et see piiraks direktiivi 

2012/13/EL ja direktiivi 2013/48/EL 

kohaldamist, on isikul, kelle vara 

arestimisotsus mõjutab, õigus kasutada 

advokaati kogu arestimismenetluse vältel 

tulu ja kuriteovahendite kindlaks 

tegemisel, et tema õigused oleksid 

kaitstud. Asjaomast isikut tuleb 

kõnealusest õigusest teavitada. 
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 7. Kolmandatel isikutel on õigus 

taotleda omandiõiguse või muu vara 

suhtes esineva õiguse tunnustamist. 

 8. Teatis sisaldab asjakohast teavet 

(sellisel viisil, et isik saab talletada 

mõjusad õiguskaitsevahendid), hõlmates 

arestimisotsuse põhjuseid, otsuse teinud 

asutuse nime ja täidesaatva riigi õiguses 

ette nähtud õiguskaitsevahendeid. 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  225 

Barbara Spinelli 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 22 – lõige 1 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

1. Arestimisotsuse täitmisel võtavad 

otsuse teinud asutus ja täitev asutus 

nõuetekohaselt arvesse uurimise 

konfidentsiaalsust. 

1. Ilma et see piiraks mis tahes 

asjaomase isiku õigust saada teavet, 

võtavad arestimisotsuse täitmisel otsuse 

teinud asutus ja täitev asutus 

nõuetekohaselt arvesse uurimise 

konfidentsiaalsust. 

Or. en 

Selgitus 

Teavitamiskohustust käsitleva artikli 21 ja konfidentsiaalsust käsitleva artikli 22 seost on vaja 

täpsustada. Juurdluse konfidentsiaalsusega ei või piirata isiku õigust saada teavet. 

 

Muudatusettepanek  226 

Salvatore Domenico Pogliese 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 22 – lõige 2 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

2. Täitev asutus tagab vastavalt oma 

liikmesriigi õigusele arestimisotsuse 

asjaolude ja sisu konfidentsiaalsuse, välja 

2. Täitev asutus tagab vastavalt oma 

liikmesriigi õigusele arestimisotsuse 

asjaolude ja sisu konfidentsiaalsuse, välja 
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arvatud ulatuses, mis on vajalik otsuse 

täitmiseks. Kui täitev asutus ei saa täita 

konfidentsiaalsuse nõuet, teavitab ta sellest 

viivitamata otsuse teinud asutust. 

arvatud ulatuses, mis on vajalik otsuse 

täitmiseks. Kui täitev asutus ei saa täita 

konfidentsiaalsuse nõuet, teavitab ta sellest 

viivitamata otsuse teinud asutust, 

selgitades selle põhjuseid mis tahes 

vahendite abil, mille puhul on võimalik 

esitada kirjalik tõend. 

Or. it 

 

Muudatusettepanek  227 

Emilian Pavel, Maria Grapini 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 22 – lõige 2 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

2. Täitev asutus tagab vastavalt oma 

liikmesriigi õigusele arestimisotsuse 

asjaolude ja sisu konfidentsiaalsuse, välja 

arvatud ulatuses, mis on vajalik otsuse 

täitmiseks. Kui täitev asutus ei saa täita 

konfidentsiaalsuse nõuet, teavitab ta sellest 

viivitamata otsuse teinud asutust. 

2. Täitev asutus tagab vastavalt oma 

liikmesriigi õigusele arestimisotsuse 

asjaolude ja sisu konfidentsiaalsuse, välja 

arvatud ulatuses, mis on vajalik otsuse 

täitmiseks. Kui täitev asutus ei saa täita 

konfidentsiaalsuse nõuet, teavitab ta sellest 

viivitamata ning hiljemalt kolme tööpäeva 

jooksul otsuse teinud asutust. 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  228 

Barbara Spinelli 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 22 – lõige 2 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

2. Täitev asutus tagab vastavalt oma 

liikmesriigi õigusele arestimisotsuse 

asjaolude ja sisu konfidentsiaalsuse, välja 

arvatud ulatuses, mis on vajalik otsuse 

täitmiseks. Kui täitev asutus ei saa täita 

konfidentsiaalsuse nõuet, teavitab ta sellest 

viivitamata otsuse teinud asutust. 

2. Täitev asutus tagab vastavalt oma 

liikmesriigi ja ELi õigusele arestimisotsuse 

asjaolude ja sisu konfidentsiaalsuse, välja 

arvatud ulatuses, mis on vajalik otsuse 

täitmiseks. Kui täitev asutus ei saa täita 

konfidentsiaalsuse nõuet, teavitab ta sellest 

viivitamata otsuse teinud asutust. 
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Or. en 

 

Muudatusettepanek  229 

Emilian Pavel, Maria Grapini 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 22 – lõige 3 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

3. Käimasoleva uurimise kaitseks võib 

otsuse teinud asutus nõuda, et täitev asutus 

säilitaks kindlaksmääratud aja vältel 

arestimisotsuse konfidentsiaalsust. 

3. Käimasoleva uurimise kaitseks võib 

otsuse teinud asutus nõuda, et täitev asutus 

säilitaks kindlaksmääratud aja vältel, kuid 

mitte hiljem kui juhtum antakse kohtusse, 
arestimisotsuse konfidentsiaalsust. 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  230 

Salvatore Domenico Pogliese 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 23 – lõige 2 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

2. Pärast otsuse teinud asutusega 

konsulteerimist võib täitev asutus, võttes 

arvesse juhtumi asjaolusid, esitada otsuse 

teinud asutusele põhjendatud taotluse vara 

arestimise kestuse piiramiseks. Kui otsuse 

teinud asutus ei ole sellise piiranguga nõus, 

teatab ta sellest täitvale asutusele ja esitab 

omapoolsed põhjendused. Kui otsuse 

teinud asutus ei tee seda kuue nädala 

jooksul pärast nõude kättesaamist, võib 

täitev asutus arestimisotsuse tühistada. 

2. Pärast otsuse teinud asutusega 

konsulteerimist võib täitev asutus, võttes 

arvesse juhtumi asjaolusid, esitada otsuse 

teinud asutusele põhjendatud taotluse vara 

arestimise kestuse piiramiseks. Kui otsuse 

teinud asutus ei ole sellise piiranguga nõus, 

teatab ta sellest täitvale asutusele mis tahes 

vahendite abil, mille puhul on võimalik 

esitada kirjalik tõend, ja esitab 

omapoolsed põhjendused. Kui otsuse 

teinud asutus ei tee seda kuue nädala 

jooksul pärast nõude kättesaamist, võib 

täitev asutus arestimisotsuse tühistada. 

Or. it 

 

Muudatusettepanek  231 

Monica Macovei 
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Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 23 – lõige 2 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

2. Pärast otsuse teinud asutusega 

konsulteerimist võib täitev asutus, võttes 

arvesse juhtumi asjaolusid, esitada otsuse 

teinud asutusele põhjendatud taotluse vara 

arestimise kestuse piiramiseks. Kui otsuse 

teinud asutus ei ole sellise piiranguga nõus, 

teatab ta sellest täitvale asutusele ja esitab 

omapoolsed põhjendused. Kui otsuse 

teinud asutus ei tee seda kuue nädala 

jooksul pärast nõude kättesaamist, võib 

täitev asutus arestimisotsuse tühistada. 

2. Pärast otsuse teinud asutusega 

konsulteerimist võib täitev asutus, võttes 

arvesse juhtumi asjaolusid, esitada otsuse 

teinud asutusele põhjendatud taotluse, 

millele on lisatud kõnealuste asjaoludega 

seotud tõendid, vara arestimise kestuse 

piiramiseks. Kui otsuse teinud asutus ei ole 

sellise piiranguga nõus, teatab ta sellest 

täitvale asutusele ja esitab omapoolsed 

põhjendused. Kui otsuse teinud asutus ei 

tee seda kuue nädala jooksul pärast nõude 

kättesaamist, võib täitev asutus 

arestimisotsuse tühistada. 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  232 

Maria Grapini 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 23 – lõige 2 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

2. Pärast otsuse teinud asutusega 

konsulteerimist võib täitev asutus, võttes 

arvesse juhtumi asjaolusid, esitada otsuse 

teinud asutusele põhjendatud taotluse vara 

arestimise kestuse piiramiseks. Kui otsuse 

teinud asutus ei ole sellise piiranguga nõus, 

teatab ta sellest täitvale asutusele ja esitab 

omapoolsed põhjendused. Kui otsuse 

teinud asutus ei tee seda kuue nädala 

jooksul pärast nõude kättesaamist, võib 

täitev asutus arestimisotsuse tühistada. 

2. Pärast otsuse teinud asutusega 

konsulteerimist võib täitev asutus, võttes 

arvesse juhtumi asjaolusid, esitada otsuse 

teinud asutusele põhjendatud taotluse vara 

arestimise kestuse piiramiseks. Kui otsuse 

teinud asutus ei ole sellise piiranguga nõus, 

teatab ta sellest täitvale asutusele ja esitab 

omapoolsed põhjendused. Kui otsuse 

teinud asutus ei tee seda nelja nädala 

jooksul pärast nõude kättesaamist, võib 

täitev asutus arestimisotsuse tühistada. 

Or. ro 

 

Muudatusettepanek  233 
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 ET 

Emilian Pavel, Maria Grapini 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 24 – lõik 1 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

Kui arestimisotsust on võimatu täita isegi 

pärast otsuse teinud asutusega 

konsulteerimist põhjusel, et arestitav vara 

on juba konfiskeeritud, kadunud, hävitatud 

või seda ei ole võimalik leida tunnistuses 

osutatud kohast või vara asukohta ei ole 

piisavalt täpselt osutatud, teatatakse sellest 

viivitamata otsuse teinud asutusele. 

Kui arestimisotsust on võimatu täita isegi 

pärast otsuse teinud asutusega 

konsulteerimist põhjusel, et arestitav vara 

on juba konfiskeeritud, kadunud, hävitatud 

või seda ei ole võimalik leida tunnistuses 

osutatud kohast või vara asukohta ei ole 

piisavalt täpselt osutatud, teatatakse sellest 

hiljemalt kolme tööpäeva jooksul otsuse 

teinud asutusele. 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  234 

Monica Macovei 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 26 – lõige 1 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

1. Arestimis- või konfiskeerimisotsuse 

täitmise suhtes kohaldatakse täidesaatva 

riigi õigust ning ainult selle riigi asutused 

on pädevad otsustama täitmise korra üle ja 

määrama kindlaks kõik sellega seotud 

meetmed. 

1. Arestimis- või konfiskeerimisotsuse 

täitmise suhtes kohaldatakse täidesaatva 

riigi õigust ning ainult selle riigi asutused 

on pädevad otsustama täitmise korra üle ja 

määrama kindlaks kõik sellega seotud 

meetmed. Liikmesriik võtab vajalikud 

meetmed, et võimaldada kindlaks teha ja 

jälitada vara, mis kuulub arestimisele ja 

konfiskeerimisele, isegi pärast kuriteos 

lõplikult süüdimõistmist või ilma 

süüdimõistva kohtuotsuseta 

konfiskeerimise menetluse järel, ja et 

tagada konfiskeerimisotsuse tegelik 

täitmine, kui selline otsus on juba tehtud. 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  235 
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Eva Joly 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 27 – lõige 2 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

2. Iga liikmesriik võib määrata, kui 

see osutub tema siseriikliku süsteemi 

korralduse tõttu vajalikuks, ühe või mitu 

keskasutust, kes vastutavad arestimis- või 

konfiskeerimisotsuste edastamise ja 

vastuvõtmise haldamise eest ning 

abistavad pädevaid asutusi. Liikmesriigid 

teatavad sellest komisjonile. 

2. Iga liikmesriik määrab ühe 

keskasutuse, kes vastutab pädevate 

asutuste abistamise eest, riigi tasandil 

edastatud ja vastuvõetud arestimis- ja 

konfiskeerimisotsuste registreerimise eest 

ning arestimis- ja konfiskeerimisotsuste 

edastamise ja vastuvõtmise lihtsustamise 

eest. Liikmesriigid teatavad sellest 

komisjonile. 

Or. en 

Selgitus 

Igas liikmesriigis peaks olema üks selgelt määratud keskasutus, kes vastutab pädevate 

asutuste abistamise eest ja riigi tasandil edastatud ja vastuvõetud kõigi otsuste 

registreerimise eest ning kes aitab otsuste edastamist ja vastuvõtmist tõhusamaks muuta. 

 

Muudatusettepanek  236 

Monica Macovei 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 28 – lõige 1 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

1. Otsuse teinud asutus ja täitev asutus 

konsulteerivad üksteisega mis tahes sobival 

viisil, et tagada käesoleva määruse tõhus 

kohaldamine. 

1. Otsuse teinud asutus ja täitev asutus 

konsulteerivad üksteisega kiiresti mis tahes 

sobival viisil, et tagada käesoleva määruse 

tõhus kohaldamine. 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  237 

Eva Joly 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 28 – lõige 2 

 



 

AM\1138070ET.docx 87/104 PE612.375v01-00 

 ET 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

2. Kogu teabe edastamine, sealhulgas 

tegelemine arestimis- või 

konfiskeerimisotsuse täitmiseks vajalike 

dokumentide edastamise või ehtsusega 

seotud probleemidega, toimub otsuse 

teinud riigi ja täitva asutuse vaheliste 

otsekontaktide teel või kui liikmesriik on 

artikli 27 lõike 2 kohaselt määranud 

keskasutuse, siis selle keskasutuse 

kaasamisega. 

2. Kogu teabe edastamine, sealhulgas 

tegelemine arestimis- või 

konfiskeerimisotsuse täitmiseks vajalike 

dokumentide edastamise või ehtsusega 

seotud probleemidega, toimub otsuse 

teinud riigi ja täitva asutuse vaheliste 

otsekontaktide teel ning artikli 27 lõike 2 

kohaselt keskasutuse osalusel. 

Or. en 

Selgitus 

Igas liikmesriigis asutatud keskasutus peaks osalema pädevate asutuste vahelises 

teavitustegevuses, selleks et muuta menetlused tõhusamaks. 

 

Muudatusettepanek  238 

Monica Macovei 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 29 – lõige 1 – lõik 2 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

Nimetatud asjaolud võivad hõlmata ohvrite 

huve, seda, mil määral arestitud vara 

süüteo kordapanemisel kasutati, 

asjakohaste otsuste kuupäeva ja 

asjakohaste otsuste edastamise kuupäeva 

ning süüteo suhtelist raskust ja 

toimepanemise kohta. 

Nimetatud asjaolud võivad hõlmata ohvrite 

huve, seda, mil määral arestitud vara 

süüteo kordapanemisel kasutati, 

asjakohaste otsuste kuupäeva ja 

asjakohaste otsuste edastamise kuupäeva 

ning süüteo suhtelist raskust ja 

toimepanemise kohta, võttes arvesse seda, 

et korruptsiooni, laiaulatusliku rahapesu 

või olulise pettuse juhtumite puhul on 

ohvrid suured kogukonnad ja terved 

riigid. 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  239 

Emilian Pavel, Maria Grapini 
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Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 30 – lõik 1 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

Otsuse teinud asutus teavitab täitvat asutust 

viivitamata mis tahes vahendite abil, 

millest jääb kirjalik tõend, igast otsusest 

või meetmest, mille tulemusena otsus ei ole 

enam täitmisele pööratav või võetakse mis 

tahes muul põhjusel tagasi. 

Otsuse teinud asutus teavitab täitvat asutust 

viivitamata või hiljemalt 48 töötunni 

pärast mis tahes vahendite abil, millest 

jääb kirjalik tõend, igast otsusest või 

meetmest, mille tulemusena otsus ei ole 

enam täitmisele pööratav või võetakse mis 

tahes muul põhjusel tagasi. 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  240 

Salvatore Domenico Pogliese 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 30 – lõige 2 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

Täidesaatev riik lõpetab otsuse täitmise 

niipea, kui otsuse teinud asutus on teda 

sellisest otsusest või meetmest teavitanud. 

Täidesaatev riik lõpetab otsuse täitmise 

niipea, kui otsuse teinud asutus on teda 

sellisest otsusest või meetmest teavitanud, 

ja kinnitab seda otsuse teinud riigile 

õigeaegselt mis tahes vahendite abil, mille 

puhul on võimalik esitada kirjalik tõend. 

Or. it 

 

Muudatusettepanek  241 

Monica Macovei 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 31 – lõige 2 – punkt a 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(a) kui konfiskeerimisotsuse täitmisel 

saadud summa on 10 000 eurot või 

väiksem, laekub see täidesaatvale riigile; 

(a) kui konfiskeerimisotsuse täitmisel 

saadud summa on 10 000 eurot või 

väiksem, laekub sellest 50 % (miinus 

täitmiskulud) täidesaatvale riigile; 
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Or. en 

 

Muudatusettepanek  242 

Monica Macovei 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 31 – lõige 2 – punkt b 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(b) kui konfiskeerimisotsuse täitmisel 

saadud summa on suurem kui 10 000 eurot, 

edastab täidesaatev riik sellest 50 % otsuse 

teinud riigile. 

(b) kui konfiskeerimisotsuse täitmisel 

saadud summa on suurem kui 10 000 eurot, 

edastab täidesaatev riik sellest 80 % otsuse 

teinud riigile, tagades samal ajal, et 

ülejäänud 20 % katab täitmiskulud. 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  243 

Eva Joly 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 31 – lõige 2 – punkt b 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(b) kui konfiskeerimisotsuse täitmisel 

saadud summa on suurem kui 10 000 eurot, 

edastab täidesaatev riik sellest 50 % otsuse 

teinud riigile. 

(b) kui konfiskeerimisotsuse täitmisel 

saadud summa on suurem kui 10 000 eurot, 

kuulub täidesaatvale riigile sellest 10 000 

eurot ning täidesaatev riik edastab sellest 

ülejäänud summa otsuse teinud riigile. 

Or. en 

Selgitus 

Komisjon soovitab, et kui konfiskeeritud vara summa on suurem kui 10 000 eurot, jagavad 

konfiskeerimisotsuse teinud riik ning otsuse täidesaatev riik tulu 50/50, kuigi selleks puudub 

põhjendus (v.a, et see annab täidesaatvale riigile stiimuli). Me soovitame läheneda asjale 

erinevalt: vara konfiskeerimise kulud tuleks maha arvestada (et täidesaatev riik saaks katta 

oma kulud), aga ülejäänud vara tuleks tagastada konfiskeerimisotsuse teinud riigile. 

 

Muudatusettepanek  244 

Emilian Pavel, Maria Grapini 
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Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 31 – lõige 2 – punkt b 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(b) kui konfiskeerimisotsuse täitmisel 

saadud summa on suurem kui 10 000 eurot, 

edastab täidesaatev riik sellest 50 % otsuse 

teinud riigile. 

(b) kui konfiskeerimisotsuse täitmisel 

saadud summa on suurem kui 10 000 eurot, 

edastatakse summa järgmiselt: sellest 

30 % edastatakse täidesaatvale riigile ja 

70 % otsuse teinud riigile. 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  245 

Salvatore Domenico Pogliese 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 31 – lõige 2 – punkt b 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(b) kui konfiskeerimisotsuse täitmisel 

saadud summa on suurem kui 10 000 eurot, 

edastab täidesaatev riik sellest 50 % otsuse 

teinud riigile. 

(b) kui konfiskeerimisotsuse täitmisel 

saadud summa on suurem kui 10 000 eurot, 

edastab täidesaatev riik sellest 70 % otsuse 

teinud riigile. 

Or. it 

 

Muudatusettepanek  246 

Monica Macovei 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 31 – lõige 3 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

3. Kui otsuse teinud riigi õigusasutus 

on teinud otsuse ohvrile hüvitamise või 

vara tagastamise otsuse, kuulub vastav 

summa, juhul kui see ei ületa 

konfiskeeritud summat, otsuse teinud 

riigile ohvrile hüvitise maksmiseks või 

vara tagastamiseks. Mis tahes ülejäänud 

vara käsutatakse lõike 2 kohaselt. 

3. Kui otsuse teinud riigi õigusasutus 

on teinud otsuse ohvrile hüvitamise või 

vara tagastamise otsuse, kuulub vastav 

summa, juhul kui see ei ületa 

konfiskeeritud summat, otsuse teinud 

riigile ohvrile hüvitise maksmiseks või 

vara tagastamiseks. Iga riik tagab hüvitise 

taotlemise õiguse kasutamise tõhususe 

juhtumite puhul, kus valitsus või muud 



 

AM\1138070ET.docx 91/104 PE612.375v01-00 

 ET 

ametnikud osalesid süüteo 

toimepanemises. Vara tagastamise õigust 

tuleks kasutada jurisdiktsioonis, kuhu 

rüüstatud rahalised vahendid üle kanti. 

Kui asutused, kellel oli tsiviilõigusliku 

osalisena õigus sekkuda, kasutasid süüteo 

toimepanemist enda kasuks ära, peaks 

määratud ühendus või vabaühendus 

kasutama ohvrite nimel vara tagastamise 

õigust. Mis tahes ülejäänud vara 

käsutatakse lõike 2 kohaselt. 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  247 

Monica Macovei 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 31 – lõige 3 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

3. Kui otsuse teinud riigi õigusasutus 

on teinud otsuse ohvrile hüvitamise või 

vara tagastamise otsuse, kuulub vastav 

summa, juhul kui see ei ületa 

konfiskeeritud summat, otsuse teinud 

riigile ohvrile hüvitise maksmiseks või 

vara tagastamiseks. Mis tahes ülejäänud 

vara käsutatakse lõike 2 kohaselt. 

3. Kui otsuse teinud riigi õigusasutus 

on teinud otsuse ohvrile hüvitamise või 

vara tagastamise otsuse, kuulub vastav 

summa, juhul kui see ei ületa 

konfiskeeritud summat, otsuse teinud 

riigile üksnes ohvrile hüvitise maksmiseks 

või vara tagastamiseks. Mis tahes 

ülejäänud vara käsutatakse lõike 2 

kohaselt. 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  248 

Barbara Spinelli 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 31 – lõige 4 – punkt a a (uus) 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (a a) Iga liikmesriik võtab vajalikud 

meetmed, sealhulgas riikliku keskasutuse 

loomine, et tagada võimaliku hilisema 
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konfiskeerimise eesmärgil arestitud vara 

ja konfiskeeritud vara nõuetekohane 

haldamine. Selline vara suunatakse 

eeskätt ohvritele ja ohvrite perekondadele 

ning organiseeritud kuritegevuse ohvritest 

ettevõtetele hüvitise maksmiseks ning 

üldistes huvides ja ühiskondliku kasuga 

projektidesse. 

Or. en 

Selgitus 

Variraportöör on raportööriga järgmise osas nõus: „Oluline on edendada liikmesriikides 

arestitud ja konfiskeeritud vara optimaalset haldamist ja selle taaskasutamist ühiskondlikel 

eesmärkidel, ohvritele ja ohvrite perekondadele ning organiseeritud kuritegevuse ohvritest 

ettevõtetele hüvitise maksmiseks ning organiseeritud kuritegevuse vastaseks võitluseks.“ 

 

Muudatusettepanek  249 

Barbara Spinelli 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 31 – lõige 4 – punkt b a (uus) 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (b a) Arestitud vara, mida hiljem ei 

konfiskeerita, tagastatakse viivitamata. 

Tingimused ja kord, mille alusel selline 

vara tagastatakse, kehtestatakse 

siseriikliku õigusega. 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  250 

Barbara Spinelli 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 31 – lõige 4 – punkt c 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(c) Vara võib täidesaatvas riigis 

kasutada avalikes huvides või 

ühiskondlikul otstarbel kooskõlas selle riigi 

(c) Vara võib täidesaatvas riigis 

kasutada avalikes huvides või 

ühiskondlikul otstarbel kooskõlas selle riigi 
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õigusega ja otsuse teinud riigi nõusolekul. õigusega. 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  251 

Salvatore Domenico Pogliese 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 31 – lõige 4 a (uus) 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 4 a. Iga liikmesriik võtab vajalikud 

meetmed, eelkõige riikliku fondi loomine, 

et tagada asjakohane hüvitis 

tööülesannete täitmisel hukkunud või 

püsiva puude saanud politseiametnike ja 

riigiteenistujate perekondadele. Iga 

liikmesriik tagab, et sellesse fondi 

eraldatakse osa konfiskeeritud varast. 

Or. it 

 

Muudatusettepanek  252 

Salvatore Domenico Pogliese 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 31 – lõige 4 b (uus) 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 4 b. Liikmesriigid kannavad liidu 

eelarvesse osa konfiskeeritud varast, et 

rahastada Europoli ja Euroopa 

terrorismivastase võitluse tegevust. 

Or. it 

 

Muudatusettepanek  253 

Salvatore Domenico Pogliese 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 31 – lõige 4 c (uus) 
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 4 c. Iga liikmesriik võtab vajalikud 

meetmed, et luua pädev riiklik amet 

konfiskeeritud vara haldamiseks ning 

arestitud vara nõuetekohaseks 

haldamiseks, pidades silmas võimalikke 

edasisi konfiskeerimisi. Konfiskeeritud 

vara antakse esimeses järjekorras 

kohalikele kogukondadele, keda otseselt 

mõjutavad kuritegelike organisatsioonide 

ebaseaduslik tegevus või terroriaktid. Neid 

varasid tuleb kasutada avaliku huvi või 

sotsiaalse kasu eesmärgil kooskõlas 

asjaomase riigi seadustega. 

Or. it 

 

Muudatusettepanek  254 

Salvatore Domenico Pogliese 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 31 – lõige 5 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

5. Otsuse teinud asutus teatab lõikes 3 

ja lõike 4 punktis d osutatud otsusest 

täitvale asutusele. Kui hüvitise maksmise 

või tagastamise menetlus on otsuse teinud 

riigis pooleli, hoidub täidesaatev riik 

konfiskeeritud vara käsutamisest, kuni 

täitvale asutusele edastatakse asjakohane 

otsus. 

5. Otsuse teinud asutus teatab lõikes 3 

ja lõike 4 punktis d osutatud otsusest 

täitvale asutusele mis tahes vahendite abil, 

mille puhul on võimalik esitada kirjalik 

tõend. Kui hüvitise maksmise või 

tagastamise menetlus on otsuse teinud 

riigis pooleli, hoidub täidesaatev riik 

konfiskeeritud vara käsutamisest, kuni 

täitvale asutusele edastatakse asjakohane 

otsus. 

Or. it 

 

Muudatusettepanek  255 

Salvatore Domenico Pogliese 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 32 – lõige 2 
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

2. Kui täidesaatev riik on kandnud 

kulusid, mida ta peab suurteks või 

erandlikeks, võib täitev asutus teha otsuse 

teinud asutusele ettepaneku kulude 

jagamiseks. Otsuse teinud asutus võtab 

sellise ettepaneku arvesse täitva asutuse 

esitatud üksikasjalike täpsustuste alusel. 

2. Kui täidesaatev riik on kandnud 

kulusid, mida ta peab suurteks või 

erandlikeks, võib täitev asutus teha otsuse 

teinud asutusele ettepaneku kulude 

jagamiseks. Otsuse teinud asutus võtab 

sellise ettepaneku arvesse täitva asutuse 

esitatud üksikasjalike täpsustuste alusel 

ning teavitab mis tahes vahendite abil, 

mille puhul on võimalik esitada kirjalik 

tõend, täidesaatvat asutust oma 

järeldustest. 

Or. it 

 

Muudatusettepanek  256 

Barbara Spinelli 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 32 a (uus) 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 Artikkel 32 a 

 Tagatised 

 1. Liikmesriik võtab vajalikud 

meetmed selle tagamiseks, et kõigil 

isikutel, keda käesolevas määruses 

sätestatud meetmed mõjutavad, on õigus 

tõhusale õiguskaitsevahendile ja õiglasele 

kohtulikule arutamisele, et nad saaksid 

oma õigusi kaitsta. 

 2. Liikmesriik tagab isikule, kelle 

vara otsus mõjutab, reaalse võimaluse 

vaidlustada arestimis- või 

konfiskeerimisotsus kohtus vastavalt 

siseriiklikus õiguses sätestatud 

menetlusele. 

 3. Liikmesriigid tagavad, et 

õiguskaitsevahendite kasutamiseks 

ettenähtud tähtajad on samad nendega, 

mis on ette nähtud sarnases riigisiseses 

asjas, ning et tähtaegu kohaldatakse viisil, 

mis tagab asjaomastele isikutele 
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võimaluse õiguskaitsevahendeid tegelikult 

kasutada. 

 4. Ilma et see piiraks direktiivi 

2012/13/EL ja direktiivi 2013/48/EL 

kohaldamist, on isikul, kelle vara 

konfiskeerimis- või arestimisotsus 

mõjutab, õigus kasutada advokaati kogu 

konfiskeerimismenetluse vältel tulu ja 

kuriteovahendite kindlaks tegemisel, et 

tema õigused oleksid kaitstud. Asjaomast 

isikut tuleb kõnealusest õigusest teavitada. 

 5. Lõikes 2 osutatud 

vaidlustamismenetluses peab mõjutatud 

isikul olema reaalne võimalus vaidlustada 

juhtumi faktilised asjaolud, sealhulgas 

konkreetsed faktid ja olemasolevad 

tõendid, mille põhjal käsitatakse 

asjaomast vara kuritegelikul teel saadud 

varana. 

 6. Kolmandatel isikutel on õigus 

taotleda omandiõiguse või muu vara 

suhtes esineva õiguse tunnustamist. 

 8. Kui kuriteo tulemusena on kuriteo 

ohvril nõudeid isiku vastu, kelle suhtes on 

võetud käesoleva määruse kohane 

konfiskeerimismeede, võtavad 

liikmesriigid vajalikud meetmed 

tagamaks, et konfiskeerimismeede ei 

takista sellel ohvril taotleda nõude 

rahuldamist. 

 9. Otsuse teinud asutus ja täitev 

asutus teavitavad teineteist 

õiguskaitsevahenditest, mida kasutatakse 

arestimis- või konfiskeerimisotsuse 

tegemise, tunnustamise või täitmise vastu. 

Or. en 

Selgitus 

Variraportöör on raportööriga järgmise osas nõus: „kõnealuse määruse sätted tuleb viia 

kooskõlla direktiivi 2014/42/EL sätetega ning täpsustada ja tugevdada õigusi ja menetluslikke 

tagatisi käsitlevaid sätteid.“ 

 

Muudatusettepanek  257 



 

AM\1138070ET.docx 97/104 PE612.375v01-00 

 ET 

Monica Macovei 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 33 – lõige 1 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

1. Iga huvitatud isik, kaasa arvatud 

heauskne kolmas isik, võib oma õiguste 

kaitsmiseks kasutada 

õiguskaitsevahendeid, sealhulgas direktiivi 

2014/42/EL artiklis 8 sätestatud vahendeid 

otsuse tunnustamise ja täitmise vastu 

vastavalt artiklitele 8 ja 17. 

Õiguskaitsevahendile saab tugineda 

täidesaatva riigi kohtus vastavalt selle riigi 

õigusele. Õiguskaitsevahendile tuginedes 

algatatud menetlusel võib täidesaatva riigi 

õiguse alusel olla otsuse täitmist peatav 

toime. 

1. Iga huvitatud isik, kaasa arvatud 

heauskne kolmas isik, võib oma õiguste 

kaitsmiseks kasutada 

õiguskaitsevahendeid, sealhulgas direktiivi 

2014/42/EL artiklis 8 sätestatud vahendeid 

otsuse tunnustamise ja täitmise vastu 

vastavalt artiklitele 8 ja 17. Arestimis-

/konfiskeerimisotsuse tunnustamise ja 

täitmise vastasele õiguskaitsevahendile 

saab tugineda täidesaatva riigi kohtus 

vastavalt selle riigi õigusele. 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  258 

Barbara Spinelli 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 33 – lõige 2 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

2. Arestimis- või 

konfiskeerimisotsuse tegemise sisulisi 

põhjuseid ei saa täidesaatva riigi kohtus 

vaidlustada. 

välja jäetud 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  259 

Monica Macovei 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 33 – lõige 2 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 
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2. Arestimis- või konfiskeerimisotsuse 

tegemise sisulisi põhjuseid ei saa 

täidesaatva riigi kohtus vaidlustada. 

2. Arestimis- või konfiskeerimisotsuse 

tegemise sisulisi põhjuseid ei saa 

täidesaatva riigi kohtus vaidlustada. Ainult 

otsuse teinud riik võib määrata, millised 

konfiskeerimisotsuse uuesti läbivaatamise 

taotlused rahuldatakse. Lõpliku otsuse res 

judicata põhimõtet ei rikuta ei otsuse 

teinud riigis ega täidesaatvas riigis 

juhtumite puhul, kus 

konfiskeerimisotsuse uuesti läbivaatamise 

taotlus rahuldatakse. 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  260 

Eva Joly 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 33 – lõige 2 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

2. Arestimis- või konfiskeerimisotsuse 

tegemise sisulisi põhjuseid ei saa 

täidesaatva riigi kohtus vaidlustada. 

2. Arestimis- või konfiskeerimisotsuse 

tegemise sisulisi põhjuseid ei saa 

täidesaatva riigi kohtus vaidlustada, välja 

arvatud kriminaalmenetluste raames ilma 

lõpliku süüdimõistmiseta tehtud otsuste 

puhul. 

Or. en 

Selgitus 

Ilma süüdimõistva kohtuotsuseta tehtud otsused võivad olla vastuolus süütuse 

presumptsiooniga, kuna nendega võetakse vara ära kodanikelt, keda ei ole kuriteos süüdi 

mõistetud. Mõjutatud isikul peaks olema võimalik esitada täidesaatva riigi kohtule hagi 

otsuse tegemise sisuliste põhjuste alusel, kui otsus ei põhine varasemal süüdimõistval otsusel. 

 

Muudatusettepanek  261 

Nuno Melo, Axel Voss 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 33 – lõige 2 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 
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 ET 

2. Arestimis- või konfiskeerimisotsuse 

tegemise sisulisi põhjuseid ei saa 

täidesaatva riigi kohtus vaidlustada. 

2. Arestimis- või konfiskeerimisotsuse 

tegemise sisulisi põhjuseid ei saa 

täidesaatva riigi kohtus vaidlustada, ilma et 

see piiraks põhiõiguste tagamist 

täidesaatvas riigis. 

Or. en 

Selgitus 

Toetan enda kui raportööri tehtud muudatusettepanekut, milles korratakse direktiivis 

2014/41/EL (mis käsitleb Euroopa uurimismäärust kriminaalasjades (edaspidi „Euroopa 

uurimismääruse direktiiv“)) vastu võetud teksti. Kõnealuse direktiiviga tugevdatakse 

õigusasutuste otsuste vastastikuse tunnustamise põhimõtet kriminaalasjades tehtava 

õigusalase koostöö valdkonnas, mida tuleks kasutada tulevaste vastastikuse tunnustamise 

vahendite mudelina. 

 

Muudatusettepanek  262 

Emilian Pavel, Birgit Sippel, Maria Grapini 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 33 – lõige 2 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

2. Arestimis- või konfiskeerimisotsuse 

tegemise sisulisi põhjuseid ei saa 

täidesaatva riigi kohtus vaidlustada. 

2. Arestimis- või konfiskeerimisotsuse 

tegemise sisulisi põhjuseid võib 

vaidlustada üksnes taotleva riigi kohtus, 

ilma et see piiraks põhiõiguste tagamist 

täidesaatvas riigis. 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  263 

Monica Macovei 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 33 – lõige 2 a (uus) 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 2 a. Lõpliku kohtuotsusega tehtud 

arestimis- või konfiskeerimisotsuse 

sisuliste põhjenduste korral tunnistatakse 

läbivaatamise taotlus vastuvõetamatuks. 
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ET 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  264 

Eva Joly 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 35 – lõik 1 – sissejuhatav osa 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

Liikmesriik kogub asjakohastelt asutustelt 

korrapäraselt igakülgset statistikat ja 

säilitab seda. Kogutud statistika saadetakse 

igal aastal komisjonile ning see sisaldab 

lisaks direktiivi 2014/42/EL artikli 11 

lõikes 2 ette nähtud andmetele järgmist: 

Liikmesriik kogub asjakohastelt asutustelt 

ning artikli 27 lõike 2 kohaselt 

keskasutuselt korrapäraselt igakülgset 

statistikat ja säilitab seda. Kogutud 

statistika saadetakse iga kuue kuu järel 

komisjonile ning see sisaldab lisaks 

direktiivi 2014/42/EL artikli 11 lõikes 2 

ette nähtud andmetele järgmist: 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  265 

Eva Joly 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 35 – lõik 1 a (uus) 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 Komisjon esitab Euroopa Parlamendile, 

nõukogule ning Euroopa Majandus- ja 

Sotsiaalkomiteele iga-aastase aruande, 

milles on esitatud saadud statistika ning 

millele on lisatud võrdlev analüüs. 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  266 

Eva Joly 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 38 – pealkiri 
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 ET 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

Läbivaatamisklausel Aruandlus ja läbivaatamisklausel 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  267 

Eva Joly 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 38 – lõik 1 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

Hiljemalt [viis aastat pärast käesoleva 

määruse kohaldamise kuupäeva] esitab 

komisjon Euroopa Parlamendile, 

nõukogule ning Euroopa Majandus- ja 

Sotsiaalkomiteele aruande käesoleva 

määruse kohaldamise kohta. Vajaduse 

korral esitatakse koos aruandega 

ettepanekud käesoleva määruse 

kohandamiseks. 

Hiljemalt [kolm aastat pärast käesoleva 

määruse kohaldamise kuupäeva] ja 

seejärel iga kolme aasta järel esitab 

komisjon Euroopa Parlamendile, 

nõukogule ning Euroopa Majandus- ja 

Sotsiaalkomiteele aruande käesoleva 

määruse kohaldamise kohta. Aruanne 

sisaldab muu hulgas järgmisi osi: 

 (a) artikli 35 kohaselt liikmesriikide 

esitatud statistika ülevaade, ning 

 (b) hinnang piiriüleste arestimis- ja 

konfiskeerimisotsuste võimaliku mõju 

kohta põhiõigustele ja -vabadustele ning 

õigusriigile. 

 Vajaduse korral esitatakse koos aruandega 

ettepanekud käesoleva määruse 

kohandamiseks. 

Or. en 

Selgitus 

Komisjon peaks statistika ning võimaliku mõju kohta põhiõigustele korrapäraselt aru andma, 

et teha vajaduse korral ettepanek määruse läbivaatamiseks. 

 

Muudatusettepanek  268 

Monica Macovei 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 
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ET 

I lisa – 8. jagu – punkt 3 – alapunkt □ 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

□ pettus ja pettusega seotud kuriteod, 

mis on määratletud direktiivis 

2017/xxx/EL, milles käsitletakse liidu 

finantshuve kahjustava pettuse vastast 

võitlust kriminaalõiguse abil 

□ pettus ja pettusega seotud kuriteod, 

mis on määratletud direktiivis 

2017/xxx/EL, milles käsitletakse liidu 

finantshuve kahjustava pettuse, sh 

maksupettuse ja maksudest 

kõrvalehoidumise vastast võitlust 

kriminaalõiguse abil 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  269 

Monica Macovei 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

I lisa – 8. jagu – punkt 3 – alapunkt □ 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

□ kuritegelikul teel saadud tulu 

rahapesu 

□ kuritegelikul teel saadud tulu 

rahapesu, sh oma kuritegeliku raha pesu 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  270 

Monica Macovei 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

I lisa – 8. jagu – punkt 3 – alapunkt □ 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

□ arvutikuriteod □ küberkuriteod ja kõik muud 

arvutikuriteod 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  271 

Eva Joly 
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 ET 

Ettepanek võtta vastu määrus 

I lisa – 8. jagu – punkt 3 a (uus) 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 3 a. Kas süütegu, millega seoses 

konfiskeerimisotsus on tehtud, on otsuse 

teinud riigis karistatav 

vabadusekaotusliku karistuse või 

vabadust piirava julgeolekumeetmega, 

mille maksimaalne pikkus on otsuse 

teinud riigi õiguse kohaselt vähemalt kaks 

aastat ja mis on lisatud allpool esitatud 

süütegude loetelusse? (Märkige 

asjakohane ruut ristiga.) 

 □ maksupettus, raskendatud maksupettus 

ja maksudest kõrvalehoidumine; 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  272 

Eva Joly 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

I lisa – 13. jagu – punkt 1 – sissejuhatav osa 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

Kui otsuse teinud riigis kuulub 

konfiskeerimisotsuste edastamine ja 

vastuvõtmine keskasutuse haldusalasse: 

Keskasutus, kes vastutab pädevate 

asutuste abistamise eest, riigi tasandil 

edastatud ja vastuvõetud kõigi 

konfiskeerimisotsuste registreerimise eest 

ning konfiskeerimisotsuste edastamise ja 

vastuvõtmise lihtsustamise eest kooskõlas 

artikli 27 lõikega 2: 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  273 

Eva Joly 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

II lisa – 9. jagu – punkt 3 a (uus) 
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ET 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 3 a. Kas süütegu, millega seoses 

arestimisotsus on tehtud, on otsuse teinud 

riigis karistatav vabadusekaotusliku 

karistuse või vabadust piirava 

julgeolekumeetmega, mille maksimaalne 

pikkus on otsuse teinud riigi õiguse 

kohaselt vähemalt kaks aastat ja mis on 

lisatud allpool esitatud süütegude 

loetelusse? (Märkige asjakohane ruut 

ristiga.) 

 □ maksupettus, raskendatud maksupettus 

ja maksudest kõrvalehoidumine; 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  274 

Eva Joly 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

II lisa – 13. jagu – punkt 1 – sissejuhatav osa 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

Kui otsuse teinud riigis kuulub 

arestimisotsuste edastamine ja 

vastuvõtmine keskasutuse haldusalasse: 

Keskasutus, kes vastutab pädevate 

asutuste abistamise eest, riigi tasandil 

edastatud ja vastuvõetud kõigi 

arestimisotsuste registreerimise eest ning 

arestimisotsuste edastamise ja 

vastuvõtmise lihtsustamise eest kooskõlas 

artikli 27 lõikega 2: 

Or. en 

 


