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Amandman  65 

Maria Grapini 

 

Prijedlog uredbe 

Uvodna izjava 3. 

 
Tekst koji je predložila Komisija Izmjena 

(3) Zamrzavanje i oduzimanje 

predmeta korištenih za počinjenje kaznenih 

djela i imovinske koristi ostvarene 

kaznenim djelima među najučinkovitijim 

su sredstvima borbe protiv kriminala. 

Europska unija predana je osiguravanju 

učinkovitijeg utvrđivanja, oduzimanja i 

ponovne uporabe imovine stečene 

kaznenim djelima24. 

(3) Zamrzavanje i oduzimanje 

predmeta korištenih za počinjenje kaznenih 

djela i imovinske koristi ostvarene 

kaznenim djelima među najučinkovitijim 

su sredstvima borbe protiv kriminala i 

također mogu utjecati na smanjenje i 

suzbijanje terorizma. Europska unija 

predana je osiguravanju učinkovitijeg 

utvrđivanja, oduzimanja i ponovne uporabe 

imovine stečene kaznenim djelima24. 

_________________ _________________ 

24 „Stockholmski program – otvorena i 

sigurna Europa koja služi građanima i štiti 

ih, SL C 115, 4.5.2010., str. 1. 

24 „Stockholmski program – otvorena i 

sigurna Europa koja služi građanima i štiti 

ih, SL C 115, 4.5.2010., str. 1. 

Or. ro 

 

Amandman  66 

Monica Macovei 

 

Prijedlog uredbe 

Uvodna izjava 4. 

 
Tekst koji je predložila Komisija Izmjena 

(4) Budući da je kriminal često 

prekogranične prirode, učinkovita 

prekogranična suradnja od ključne je 

važnosti za zapljenu i oduzimanje 

imovinske koristi ostvarene kaznenim 

djelima i predmeta korištenih za počinjenje 

kaznenih djela. 

(4) Budući da je kriminal često 

prekogranične prirode, učinkovita 

prekogranična suradnja od ključne je 

važnosti za zapljenu i oduzimanje 

imovinske koristi ostvarene kaznenim 

djelima i predmeta korištenih za počinjenje 

kaznenih djela. Stoga tijela kaznenog 

progona i nadležna tijela, osobe, odjeli ili 

službe unutar države članice trebaju 

blisko surađivati i komunicirati kako bi se 

optimizirali trajanje i učinkovitost 

postupaka zamrzavanja i oduzimanja. 
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Or. en 

 

Amandman  67 

Maria Grapini 

 

Prijedlog uredbe 

Uvodna izjava 4. 

 
Tekst koji je predložila Komisija Izmjena 

(4) Budući da je kriminal često 

prekogranične prirode, učinkovita 

prekogranična suradnja od ključne je 

važnosti za zapljenu i oduzimanje 

imovinske koristi ostvarene kaznenim 

djelima i predmeta korištenih za počinjenje 

kaznenih djela. 

(4) Budući da je kriminal često 

prekogranične prirode, učinkovita 

prekogranična suradnja, kontinuirana 

razmjena informacija i uzajamna potpora 
od ključne su važnosti za zapljenu i 

oduzimanje imovinske koristi ostvarene 

kaznenim djelima i predmeta korištenih za 

počinjenje kaznenih djela. 

Or. ro 

 

Amandman  68 

Monica Macovei 

 

Prijedlog uredbe 

Uvodna izjava 6. 

 
Tekst koji je predložila Komisija Izmjena 

(6) Na temelju izvješća Komisije o 

provedbi okvirnih odluka 2003/577/PUP i 

2006/783/PUP može se zaključiti da 

postojeći sustav za uzajamno priznavanje 

naloga za zamrzavanje i oduzimanje nije 

potpuno učinkovit. Postojeći instrumenti 

nisu se ujednačeno provodili i primjenjivali 

u državama članicama, što je dovelo do 

nedovoljnog uzajamnog priznavanja. 

(6) Na temelju izvješća Komisije o 

provedbi okvirnih odluka 2003/577/PUP i 

2006/783/PUP može se zaključiti da 

postojeći sustav za uzajamno priznavanje 

naloga za zamrzavanje i oduzimanje nije 

potpuno učinkovit. Postojeći instrumenti 

nisu se ujednačeno provodili i primjenjivali 

u državama članicama, što je dovelo do 

nedovoljnog uzajamnog priznavanja. 

Nadalje, u nekim državama članicama u 

cijelosti se zanemarilo ključne elemente iz 

Direktive 2014/42/EU (Europskog 

parlamenta i Vijeća od 3. travnja 2014. o 

zamrzavanju i oduzimanju predmeta i 

imovinske koristi ostvarene kaznenim 

djelima u Europskoj uniji), kao što su 

definicije ili oduzimanje trećoj strani, ili 
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su vrlo loše riješeni u nacrtima zakona 

kojima se prenosi Direktiva. 

Or. en 

 

Amandman  69 

Maria Grapini 

 

Prijedlog uredbe 

Uvodna izjava 6. 

 
Tekst koji je predložila Komisija Izmjena 

(6) Na temelju izvješća Komisije o 

provedbi okvirnih odluka 2003/577/PUP i 

2006/783/PUP može se zaključiti da 

postojeći sustav za uzajamno priznavanje 

naloga za zamrzavanje i oduzimanje nije 

potpuno učinkovit. Postojeći instrumenti 

nisu se ujednačeno provodili i primjenjivali 

u državama članicama, što je dovelo do 

nedovoljnog uzajamnog priznavanja. 

(6) Na temelju izvješća Komisije o 

provedbi okvirnih odluka 2003/577/PUP i 

2006/783/PUP može se zaključiti da 

postojeći sustav za uzajamno priznavanje 

naloga za zamrzavanje i oduzimanje nije 

potpuno učinkovit. Postojeći instrumenti 

nisu se ujednačeno provodili i primjenjivali 

u državama članicama, što je dovelo do 

nedovoljnog uzajamnog priznavanja i 

neučinkovite prekogranične suradnje. 

Or. ro 

 

Amandman  70 

Barbara Spinelli 

 

Prijedlog uredbe 

Uvodna izjava 7.a (nova) 

 
Tekst koji je predložila Komisija Izmjena 

 (7a) Prošireno oduzimanje i 

oduzimanje trećoj strani moraju biti u 

skladu s jamstvima utvrđenima u 

Europskoj konvenciji o ljudskim pravima, 

osobito u člancima 6. i 7., i Povelji 

Europske unije o temeljnim pravima. 

Odluke nadležnih tijela temelje se na 

temeljitoj procjeni pojedinačnog slučaja 

osobe podvrgnute nalogu za oduzimanje 

te moraju podrazumijevati sigurnost da je 
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oduzeta roba stečena ili nabavljena 

kriminalnim aktivnostima; 

Or. en 

 

Amandman  71 

Gilles Lebreton, Nicolas Bay 

 

Prijedlog uredbe 

Uvodna izjava 8. 

 
Tekst koji je predložila Komisija Izmjena 

(8) U postupku donošenja Direktive 

2014/42/EU Europski parlament i Vijeće 

izjavili su da je učinkovit sustav 

zamrzavanja i oduzimanja u Europskoj 

uniji neodvojivo povezan s uzajamnim 

priznavanjem naloga za zamrzavanje i 

oduzimanje koje dobro funkcionira. 

Uzimajući u obzir potrebu za uspostavom 

sveobuhvatnog sustava zamrzavanja i 

oduzimanja imovinske koristi ostvarene 

kaznenim djelima i predmeta korištenih za 

počinjenje kaznenih djela, Europski 

parlament i Vijeće pozvali su Komisiju da 

predstavi zakonodavni prijedlog o 

uzajamnom priznavanju naloga za 

zamrzavanje i oduzimanje. 

(8) U postupku donošenja Direktive 

2014/42/EU Europski parlament i Vijeće 

izjavili su da je učinkovit sustav 

zamrzavanja i oduzimanja u Europskoj 

uniji neodvojivo povezan s uzajamnim 

priznavanjem naloga za zamrzavanje i 

oduzimanje koje dobro funkcionira. 

Uzimajući u obzir potrebu za uspostavom 

europskog sustava zamrzavanja i 

oduzimanja imovinske koristi ostvarene 

kaznenim djelima i predmeta korištenih za 

počinjenje kaznenih djela, Europski 

parlament i Vijeće pozvali su Komisiju da 

predstavi zakonodavni prijedlog o 

uzajamnom priznavanju naloga za 

zamrzavanje i oduzimanje. 

Or. fr 

 

Amandman  72 

Monica Macovei 

 

Prijedlog uredbe 

Uvodna izjava 11. 

 
Tekst koji je predložila Komisija Izmjena 

(11) Kako bi se osiguralo učinkovito 

uzajamno priznavanje naloga za 

zamrzavanje i oduzimanje, pravila o 

priznavanju i izvršavanju tih naloga trebala 

(11) Kako bi se osiguralo učinkovito 

uzajamno priznavanje naloga za 

zamrzavanje i oduzimanje, pravila o 

priznavanju i izvršavanju tih naloga trebala 

bi se utvrditi Uredbom koja je pravno 
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bi se utvrditi pravno obvezujućim i izravno 

primjenjivim pravnim aktom Unije. 

obvezujući i izravno primjenjiv pravni akt 

Unije. Ovom Uredbom trebala bi se 

utvrditi pravila o uzajamnom priznavanju 

naloga za zamrzavanje i oduzimanje koji 

se odnose na glavne vrste oduzimanja 

koje postoje u državama članicama: 

redovno oduzimanje, prošireno 

oduzimanje, oduzimanje trećoj strani, 

vrijednosno oduzimanje i oduzimanju bez 

presude. 

Or. en 

 

Amandman  73 

Ignazio Corrao, Laura Ferrara, Fabio Massimo Castaldo 

 

Prijedlog uredbe 

Uvodna izjava 12. 

 
Tekst koji je predložila Komisija Izmjena 

(12) Važno je olakšati uzajamno 

priznavanje i izvršenje naloga za 

zamrzavanje i oduzimanje imovine 

uspostavom pravila kojima se država 

članica obvezuje da na svojem državnom 

području prizna i izvrši naloge za 

zamrzavanje i oduzimanje koje je izdala 

druga država članica u okviru kaznenog 

postupka. 

(12) Važno je olakšati uzajamno 

priznavanje i izvršenje naloga za 

zamrzavanje i oduzimanje imovine 

uspostavom pravila kojima se država 

članica obvezuje da na svojem državnom 

području prizna i izvrši naloge za 

zamrzavanje i oduzimanje koje je izdala 

druga država članica u okviru postupaka u 

kaznenim stvarima. Uzajamno 

priznavanje naloga za zamrzavanje i 

oduzimanje u kaznenim stvarima 

usmjereno je na uspostavljanje 

učinkovitog mehanizma za prekogranično 

priznavanje i izvršavanje sudskih odluka o 

zamrzavanju i oduzimanju, a to je jedno 

od najučinkovitijih sredstava za borbu 

protiv kriminala. Učinkovitim 

mehanizmom trebalo bi se zajamčiti 

uzajamno priznavanje naloga za 

zamrzavanje i oduzimanje, pod uvjetom 

da su ti nalozi izdani u okviru postupaka 

koje primjenjuju nacionalni sudovi, koji 

imaju bitne karakteristike kaznenog 

postupka a da pritom nužno nisu kazneni 

postupci. 
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Or. it 

 

Amandman  74 

Monica Macovei 

 

Prijedlog uredbe 

Uvodna izjava 12. 

 
Tekst koji je predložila Komisija Izmjena 

(12) Važno je olakšati uzajamno 

priznavanje i izvršenje naloga za 

zamrzavanje i oduzimanje imovine 

uspostavom pravila kojima se država 

članica obvezuje da na svojem državnom 

području prizna i izvrši naloge za 

zamrzavanje i oduzimanje koje je izdala 

druga država članica u okviru kaznenog 

postupka. 

(12) Važno je olakšati uzajamno 

priznavanje i izvršenje naloga za 

zamrzavanje i oduzimanje imovine 

uspostavom pravila kojima se država 

članica obvezuje da na svojem državnom 

području prizna i izvrši naloge za 

zamrzavanje i oduzimanje koje je izdala 

druga država članica u okviru kaznenog, 

građanskog ili upravnog postupka. 

Or. en 

 

Amandman  75 

Ignazio Corrao, Laura Ferrara, Fabio Massimo Castaldo 

 

Prijedlog uredbe 

Uvodna izjava 13. 

 
Tekst koji je predložila Komisija Izmjena 

(13) Ova Uredba trebala bi se 

primjenjivati na sve naloge za oduzimanje 

koje je odredio sud nakon postupka 

povezanog s kaznenim djelom i sve naloge 

za zamrzavanje izdane s ciljem mogućeg 

naknadnog oduzimanja. Njome bi stoga 

trebale biti obuhvaćene sve vrste naloga 

obuhvaćene Direktivom 2014/42/EU te 

druge vrste naloga izdanih bez pravomoćne 

presude u okviru kaznenih postupaka. Ova 

Uredba ne bi se trebala primjenjivati na 

naloge za zamrzavanje i oduzimanje izdane 

u okviru građanskih ili upravnih 

postupaka. 

(13) Ova Uredba trebala bi se 

primjenjivati na sve naloge za oduzimanje 

koje je odredio sud i koji su izdani u 

okviru postupka u kaznenim stvarima i sve 

naloge za zamrzavanje izdane s ciljem 

mogućeg naknadnog oduzimanja. Njome bi 

stoga trebale biti obuhvaćene sve vrste 

naloga obuhvaćene Direktivom 

2014/42/EU te druge vrste naloga za 

zamrzavanje i oduzimanje izdanih u 

okviru postupaka u kaznenim stvarima, 

među ostalim prošireno oduzimanje, 

oduzimanje trećoj strani i nalozi za 

oduzimanje bez presude. Ako takvi nalozi 

ne postoje u pravnom sustavu države 

članice, dotična država članica mora moći 
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priznati i izvršiti nalog izdan u drugoj 

državi članici ako ga je izrekao sud 

nadležan u kaznenim stvarima i ako je 

izdan u kontekstu postupka koji u cijelosti 

poštuje postupovna prava optuženika i 

okrivljenika u kaznenim postupcima te 

ako se odnosi na imovinu za koju se, na 

temelju činjenica, pretpostavlja da je 

ostvarena kaznenim djelom. Ova Uredba 

ne bi se trebala primjenjivati na naloge za 

zamrzavanje i oduzimanje izdane u okviru 

građanskih postupaka. 

Or. it 

 

Amandman  76 

Gilles Lebreton, Nicolas Bay 

 

Prijedlog uredbe 

Uvodna izjava 13. 

 
Tekst koji je predložila Komisija Izmjena 

(13) Ova Uredba trebala bi se 

primjenjivati na sve naloge za oduzimanje 

koje je odredio sud nakon postupka 

povezanog s kaznenim djelom i sve naloge 

za zamrzavanje izdane s ciljem mogućeg 

naknadnog oduzimanja. Njome bi stoga 

trebale biti obuhvaćene sve vrste naloga 

obuhvaćene Direktivom 2014/42/EU te 

druge vrste naloga izdanih bez 

pravomoćne presude u okviru kaznenih 

postupaka. Ova Uredba ne bi se trebala 

primjenjivati na naloge za zamrzavanje i 

oduzimanje izdane u okviru građanskih ili 

upravnih postupaka. 

(13) Ova Uredba trebala bi se 

primjenjivati na sve naloge za oduzimanje 

koje je odredio sud nakon postupka 

povezanog s kaznenim djelom i sve naloge 

za zamrzavanje izdane s ciljem mogućeg 

naknadnog oduzimanja. Njome bi stoga 

trebale biti obuhvaćene sve vrste naloga 

obuhvaćene Direktivom 2014/42/EU. Ova 

Uredba ne bi se trebala primjenjivati na 

naloge za zamrzavanje i oduzimanje izdane 

u okviru građanskih ili upravnih postupaka. 

Or. fr 

 

Amandman  77 

Monica Macovei 

 

Prijedlog uredbe 

Uvodna izjava 13. 
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Tekst koji je predložila Komisija Izmjena 

(13) Ova Uredba trebala bi se 

primjenjivati na sve naloge za oduzimanje 

koje je odredio sud nakon postupka 

povezanog s kaznenim djelom i sve naloge 

za zamrzavanje izdane s ciljem mogućeg 

naknadnog oduzimanja. Njome bi stoga 

trebale biti obuhvaćene sve vrste naloga 

obuhvaćene Direktivom 2014/42/EU te 

druge vrste naloga izdanih bez pravomoćne 

presude u okviru kaznenih postupaka. Ova 

Uredba ne bi se trebala primjenjivati na 

naloge za zamrzavanje i oduzimanje 

izdane u okviru građanskih ili upravnih 

postupaka. 

(13) Ova Uredba trebala bi se 

primjenjivati na sve naloge za oduzimanje 

koje je odredio sud nakon postupka 

povezanog s kaznenim djelom, 

građanskim ili upravnim prekršajem i sve 

naloge za zamrzavanje izdane s ciljem 

mogućeg naknadnog oduzimanja. Njome bi 

stoga trebale biti obuhvaćene sve vrste 

naloga obuhvaćene Direktivom 

2014/42/EU te druge vrste naloga izdanih 

bez pravomoćne presude u okviru 

kaznenih, građanskih ili upravnih 

postupaka. 

Or. en 

 

Amandman  78 

Barbara Spinelli 

 

Prijedlog uredbe 

Uvodna izjava 13.a (nova) 

 
Tekst koji je predložila Komisija Izmjena 

 (13a) Prošireno oduzimanje i 

oduzimanje trećoj strani moraju biti u 

skladu s jamstvima utvrđenima u 

Europskoj konvenciji o ljudskim pravima, 

osobito u člancima 6. i 7., i Povelji 

Europske unije o temeljnim pravima. 

Odluke nadležnih tijela temelje se na 

temeljitoj procjeni pojedinačnog slučaja 

osobe podvrgnute nalogu za oduzimanje 

te moraju podrazumijevati sigurnost da je 

oduzeta roba stečena ili nabavljena 

kriminalnim aktivnostima. 

Or. en 

 

Amandman  79 

Gilles Lebreton, Nicolas Bay 
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Prijedlog uredbe 

Uvodna izjava 14. 

 
Tekst koji je predložila Komisija Izmjena 

(14) Ovom Uredbom trebali bi biti 

obuhvaćeni nalozi za oduzimanje i 

zamrzavanje povezani s kaznenim djelima 

obuhvaćenima Direktivom 2014/42/EU te 

nalozi povezani s drugim kaznenim 

djelima. Kaznena djela stoga ne bi trebala 

biti ograničena na područja osobito 

teškog kriminaliteta s prekograničnim 

elementima jer člankom 82. UFEU-a nije 

propisano takvo ograničenje za mjere 

kojima se utvrđuju pravila i postupci za 

osiguravanje uzajamnog priznavanja 

presuda u kaznenim stvarima. 

(14) Ovom Uredbom trebali bi biti 

obuhvaćeni nalozi za oduzimanje i 

zamrzavanje povezani s kaznenim djelima 

obuhvaćenima Direktivom 2014/42/EU. 

Or. fr 

 

Amandman  80 

Eva Joly 

 

Prijedlog uredbe 

Uvodna izjava 14. 

 
Tekst koji je predložila Komisija Izmjena 

(14) Ovom Uredbom trebali bi biti 

obuhvaćeni nalozi za oduzimanje i 

zamrzavanje povezani s kaznenim djelima 

obuhvaćenima Direktivom 2014/42/EU te 

nalozi povezani s drugim kaznenim 

djelima. Kaznena djela stoga ne bi trebala 

biti ograničena na područja osobito teškog 

kriminaliteta s prekograničnim elementima 

jer člankom 82. UFEU-a nije propisano 

takvo ograničenje za mjere kojima se 

utvrđuju pravila i postupci za osiguravanje 

uzajamnog priznavanja presuda u 

kaznenim stvarima. 

(14) Ovom Uredbom trebali bi biti 

obuhvaćeni nalozi za oduzimanje i 

zamrzavanje povezani s kaznenim djelima 

obuhvaćenima Direktivom 2014/42/EU te 

nalozi povezani s drugim kaznenim 

djelima. Kaznena djela stoga ne bi trebala 

biti ograničena na područja osobito teškog 

kriminaliteta s prekograničnim elementima 

jer člankom 82. UFEU-a nije propisano 

takvo ograničenje za mjere kojima se 

utvrđuju pravila i postupci za osiguravanje 

uzajamnog priznavanja presuda u 

kaznenim stvarima. Porezna kaznena 

djela, na primjer, predstavljaju osobito 

teška prekogranična kaznena djela koja bi 

trebalo uvrstiti na popis kaznenih djela 

obuhvaćenih ovom Uredbom, ali s 
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obzirom na to da u nekim zemljama takva 

kaznena djela nisu kažnjiva kaznom 

zatvora u najduljem trajanju od najmanje 

tri godine, za ta konkretna kaznena djela 

prag je smanjen na dvije godine. 

Or. en 

 

Amandman  81 

Monica Macovei 

 

Prijedlog uredbe 

Uvodna izjava 14. 

 
Tekst koji je predložila Komisija Izmjena 

(14) Ovom Uredbom trebali bi biti 

obuhvaćeni nalozi za oduzimanje i 

zamrzavanje povezani s kaznenim djelima 

obuhvaćenima Direktivom 2014/42/EU te 

nalozi povezani s drugim kaznenim 

djelima. Kaznena djela stoga ne bi trebala 

biti ograničena na područja osobito teškog 

kriminaliteta s prekograničnim elementima 

jer člankom 82. UFEU-a nije propisano 

takvo ograničenje za mjere kojima se 

utvrđuju pravila i postupci za osiguravanje 

uzajamnog priznavanja presuda u 

kaznenim stvarima. 

(14) Ovom Uredbom trebali bi biti 

obuhvaćeni nalozi za oduzimanje i 

zamrzavanje povezani s kaznenim djelima 

obuhvaćenima Direktivom 2014/42/EU te 

nalozi povezani s drugim kaznenim 

djelima. Kaznena djela stoga ne bi trebala 

biti ograničena na područja osobito teškog 

kriminaliteta s prekograničnim elementima 

te bi trebala obuhvaćati i porezna kaznena 

djela i kibernetički kriminal jer člankom 

82. UFEU-a nije propisano takvo 

ograničenje za mjere kojima se utvrđuju 

pravila i postupci za osiguravanje 

uzajamnog priznavanja presuda u 

kaznenim stvarima. 

Or. en 

 

Amandman  82 

Barbara Spinelli 

 

Prijedlog uredbe 

Uvodna izjava 16. 

 
Tekst koji je predložila Komisija Izmjena 

(16) Ovom Uredbom ne mijenja se 

obveza poštovanja temeljenih prava i 

(16) Ovom Uredbom ne mijenja se 

obveza poštovanja temeljenih prava i 

temeljnih pravnih načela utvrđenih u 
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temeljnih pravnih načela utvrđenih u 

članku 6. 

članku 6. UEU-a i u Povelji Europske 

unije o temeljnim pravima (u daljnjem 

tekstu „Povelja”). 

Or. en 

 

Amandman  83 

Ignazio Corrao, Laura Ferrara, Fabio Massimo Castaldo 

 

Prijedlog uredbe 

Uvodna izjava 18. 

 
Tekst koji je predložila Komisija Izmjena 

(18) Ova Uredba trebala bi se 

primjenjivati uzimajući u obzir direktive 

2010/64/EU30 , 2012/13/EU31 , 

2013/48/EU32 , 2016/34333 , 2016/80034 i 

2016/191935 Europskog parlamenta i 

Vijeća koje se odnose na postupovna prava 

u kaznenim postupcima. 

(18) Ova Uredba trebala bi se 

primjenjivati uzimajući u obzir direktive 

2010/64/EU30 , 2012/13/EU31 , 

2013/48/EU32 , 2016/34333 , 2016/80034 i 

2016/191935 Europskog parlamenta i 

Vijeća koje se odnose na postupovna prava 

u kaznenim postupcima. Direktive o 

postupovnim pravima u kaznenim 

postupcima primjenjuju se samo na 

kaznene postupke za države članice koje 

one obvezuju. Osim toga, ključne 

značajke kaznenog postupka iz Povelje 

primjenjuju se na postupke koji u užem 

smislu nisu kazneni, ali se pojavljuju u 

okviru kaznenog postupka. 

_________________ _________________ 

30 Direktiva 2010/64/EU Europskog 

parlamenta i Vijeća od 20. listopada 2010. 

o pravu na tumačenje i prevođenje u 

kaznenim postupcima (SL L 280, 

26.10.2010., str. 1.). 

30 Direktiva 2010/64/EU Europskog 

parlamenta i Vijeća od 20. listopada 2010. 

o pravu na tumačenje i prevođenje u 

kaznenim postupcima (SL L 280, 

26.10.2010., str. 1.). 

31 Direktiva 2012/13/EU Europskog 

parlamenta i Vijeća od 22. svibnja 2012. o 

pravu na informacije u kaznenom postupku 

(SL L 142, 1.6.2012., str 1.). 

31 Direktiva 2012/13/EU Europskog 

parlamenta i Vijeća od 22. svibnja 2012. o 

pravu na informacije u kaznenom postupku 

(SL L 142, 1.6.2012., str 1.). 

32 Direktiva 2013/48/EU Europskog 

parlamenta i Vijeća od 22. listopada 2013. 

o pravu na pristup odvjetniku u kaznenom 

postupku i u postupku na temelju 

europskog uhidbenog naloga te o pravu na 

obavješćivanje treće strane u slučaju 

32 Direktiva 2013/48/EU Europskog 

parlamenta i Vijeća od 22. listopada 2013. 

o pravu na pristup odvjetniku u kaznenom 

postupku i u postupku na temelju 

europskog uhidbenog naloga te o pravu na 

obavješćivanje treće strane u slučaju 
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oduzimanja slobode i na komunikaciju s 

trećim osobama i konzularnim tijelima (SL 

L 294, 6.11.2013., str. 1.). 

oduzimanja slobode i na komunikaciju s 

trećim osobama i konzularnim tijelima (SL 

L 294, 6.11.2013., str. 1.). 

33 Direktiva (EU) 2016/343 Europskog 

parlamenta i Vijeća od 9. ožujka 2016. o 

jačanju određenih vidova pretpostavke 

nedužnosti i prava sudjelovati na raspravi u 

kaznenom postupku (SL L 65, 11.3.2016., 

str. 1.). 

33 Direktiva (EU) 2016/343 Europskog 

parlamenta i Vijeća od 9. ožujka 2016. o 

jačanju određenih vidova pretpostavke 

nedužnosti i prava sudjelovati na raspravi u 

kaznenom postupku (SL L 65, 11.3.2016., 

str. 1.). 

34 Direktiva (EU) 2016/800 Europskog 

parlamenta i Vijeća od 11. svibnja 2016. o 

postupovnim jamstvima za djecu koja su 

osumnjičenici ili optuženici u kaznenim 

postupcima (SL L 132, 21.5.2016., str. 1.). 

34 Direktiva (EU) 2016/800 Europskog 

parlamenta i Vijeća od 11. svibnja 2016. o 

postupovnim jamstvima za djecu koja su 

osumnjičenici ili optuženici u kaznenim 

postupcima (SL L 132, 21.5.2016., str. 1.). 

35 Direktiva (EU) 2016/1919 Europskog 

parlamenta i Vijeća od 26. listopada 2016. 

o pravnoj pomoći za osumnjičenike i 

okrivljenike u kaznenom postupku i za 

tražene osobe u postupku na temelju 

europskog uhidbenog naloga (SL L 297, 

4.11.2016., str.1.). 

35 Direktiva (EU) 2016/1919 Europskog 

parlamenta i Vijeća od 26. listopada 2016. 

o pravnoj pomoći za osumnjičenike i 

okrivljenike u kaznenom postupku i za 

tražene osobe u postupku na temelju 

europskog uhidbenog naloga (SL L 297, 

4.11.2016., str.1.). 

Or. it 

 

Amandman  84 

Eva Joly 

 

Prijedlog uredbe 

Uvodna izjava 20. 

 
Tekst koji je predložila Komisija Izmjena 

(20) U tu svrhu tijelo izdavatelj trebalo 

bi izravno slati naloge za zamrzavanje ili 

oduzimanje tijelu izvršitelju ili, prema 

potrebi, središnjem tijelu. 

(20) U tu svrhu tijelo izdavatelj trebalo 

bi izravno slati naloge za zamrzavanje ili 

oduzimanje tijelu izvršitelju i obavijestiti o 

tome središnje tijelo odgovorno za 

pomaganje nadležnim tijelima, bilježenje 

naloga za zamrzavanje ili oduzimanje 

poslanih ili primljenih na nacionalnoj 

razini te pojednostavljenje slanja i 

primanja naloga. 

Or. en 
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Amandman  85 

Barbara Spinelli 

 

Prijedlog uredbe 

Uvodna izjava 21. 

 
Tekst koji je predložila Komisija Izmjena 

(21) Nalog za oduzimanje trebao bi se 

slati zajedno sa standardnom potvrdom. 

(21) Nalog za oduzimanje ili nalog za 

zamrzavanje trebao bi se slati zajedno sa 

standardnom potvrdom. 

Or. en 

 

Amandman  86 

Barbara Spinelli 

 

Prijedlog uredbe 

Uvodna izjava 25. 

 
Tekst koji je predložila Komisija Izmjena 

(25) Pri izvršavanju naloga za 

zamrzavanje tijelo izdavatelj i tijelo 

izvršitelj trebali bi voditi računa o 

povjerljivosti istrage. Tijelo izvršitelj 

posebno bi trebalo jamčiti povjerljivost 

činjenica i sadržaja naloga za zamrzavanje. 

(25) Ne dovodeći u pitanje pravo na 

informacije bilo koje osobe koje se to tiče, 
pri izvršavanju naloga za zamrzavanje 

tijelo izdavatelj i tijelo izvršitelj vode 

računa o povjerljivosti istrage. Tijelo 

izvršitelj posebno bi trebalo jamčiti 

povjerljivost činjenica i sadržaja naloga za 

zamrzavanje. 

Or. en 

Obrazloženje 

Izvjestiteljica u sjeni slaže se s izvjestiteljem u sljedećemu: „Potrebno je razjasniti odnos 

između obveze informiranja i zahtjeva povjerljivosti. Povjerljivost istrage ne znači da se 

nekome može oduzeti pravo na informacije.” 

 

Amandman  87 

Eva Joly 

 

Prijedlog uredbe 

Uvodna izjava 26. 
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Tekst koji je predložila Komisija Izmjena 

(26) Priznavanje i izvršenje naloga za 

zamrzavanje ili oduzimanje ne bi trebalo 

odbiti iz drugih razloga osim onih 

navedenih u ovoj Uredbi. Tijelo izvršitelj 

posebno bi trebalo imati mogućnost ne 

priznati i ne izvršiti nalog za oduzimanje 

na temelju načela ne bis in idem, prava 

zainteresirane strane ili prava na nazočnost 

na suđenju. 

(26) Priznavanje i izvršenje naloga za 

zamrzavanje ili oduzimanje ne bi trebalo 

odbiti iz drugih razloga osim onih 

navedenih u ovoj Uredbi. Tijelo izvršitelj 

posebno bi trebalo imati mogućnost ne 

priznati i ne izvršiti nalog za oduzimanje 

na temelju temeljnih prava, načela ne bis 

in idem, prava zainteresirane strane ili 

prava na nazočnost na suđenju. 

Or. en 

 

Amandman  88 

Birgit Sippel, Emilian Pavel 

 

Prijedlog uredbe 

Uvodna izjava 26.a (nova) 

 
Tekst koji je predložila Komisija Izmjena 

 (26a) Stvaranje područja slobode, 

sigurnosti i pravde unutar Unije temelji se 

na uzajamnom povjerenju i pretpostavci 

sukladnosti drugih država članica s 

pravom Unije i, posebno, s temeljnim 

pravima. Međutim, ta je pretpostavku 

oboriva. Posljedično, ako postoje 

materijalni razlozi za sumnju u to da bi 

izvršenje naloga za zamrzavanje ili 

oduzimanje prouzročilo kršenje temeljnog 

prava dotične osobe te da bi država 

izvršenja zanemarila svoje obveze u vezi 

sa zaštitom temeljnih prava priznatih u 

Povelji, izvršenje tog naloga za 

zamrzavanje ili oduzimanje trebalo bi 

odbiti. 

Or. en 

 

Amandman  89 

Nuno Melo, Axel Voss 

 

Prijedlog uredbe 
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Uvodna izjava 26.a (nova) 

 
Tekst koji je predložila Komisija Izmjena 

 (26a) Stvaranje područja slobode, 

sigurnosti i pravde unutar Unije temelji se 

na uzajamnom povjerenju i pretpostavci 

sukladnosti drugih država članica s 

pravom Unije i, posebno, s temeljnim 

pravima. Međutim, ta je pretpostavku 

oboriva. Posljedično, ako postoje 

materijalni razlozi za sumnju u to da bi 

izvršenje naloga za zamrzavanje ili 

oduzimanje prouzročilo kršenje temeljnog 

prava dotične osobe te da bi država 

izvršenja zanemarila svoje obveze u vezi 

sa zaštitom temeljnih prava priznatih u 

Povelji, izvršenje tog naloga za 

zamrzavanje ili oduzimanje trebalo bi 

odbiti. 

Or. en 

Obrazloženje 

Podupirem izmjenu koju je uveo izvjestitelj, a kojom se ponavlja tekst donesen u Direktivi 

2014/41/EU o Europskom istražnom nalogu u kaznenim stvarima (Direktiva o EIN-u), za koju 

sam bila izvjestiteljica. Navedenom Direktivom pojačava se načelo uzajamnog priznavanja 

sudskih odluka u području pravosudne suradnje u kaznenim stvarima te se ono treba  

upotrebljavati kao model za buduće instrumente za uzajamno priznavanje. 

 

Amandman  90 

Barbara Spinelli 

 

Prijedlog uredbe 

Uvodna izjava 26.a (nova) 

 
Tekst koji je predložila Komisija Izmjena 

 (26a) Načelo ne bis in idem temeljno je 

načelo prava u Uniji, priznato u Povelji i 

razvijeno u sudskoj praksi Suda Europske 

unije. Stoga bi tijelo izvršitelj trebalo imati 

pravo odbiti izvršenje naloga za 

zamrzavanje ili oduzimanje ako je ono 

protivno tom načelu. 
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Or. en 

 

Amandman  91 

Birgit Sippel, Emilian Pavel 

 

Prijedlog uredbe 

Uvodna izjava 26.b (nova) 

 
Tekst koji je predložila Komisija Izmjena 

 (26b) Ovom Uredbom poštuju se 

temeljna prava i načela priznata u 

članku 6. UEU-a i u Povelji, posebno 

njezinoj glavi VI., u međunarodnom 

pravu i međunarodnim sporazumima čije 

stranke su Unija ili sve države članice, 

uključujući Europsku konvenciju za 

zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda, 

te u ustavima država članica u njihovim 

područjima primjene. Ništa se u ovoj 

Uredbi ne smije tumačiti kao zabrana 

odbijanja izvršenja naloga za zamrzavanje 

ili oduzimanje ako postoje razlozi u 

skladu s kojima se na temelju objektivnih 

elemenata može smatrati da je navedeni 

nalog izdan u svrhu progona ili 

kažnjavanja osobe na osnovi njezina 

spola, rase ili svog etničkog podrijetla, 

religije, seksualne orijentacije, 

nacionalnosti, jezika ili političkog 

mišljenja, ili da se iz bilo kojeg od 

navedenih razloga na osobu može 

negativno utjecati. 

Or. en 

 

Amandman  92 

Nuno Melo, Axel Voss 

 

Prijedlog uredbe 

Uvodna izjava 26.b (nova) 

 
Tekst koji je predložila Komisija Izmjena 

 (26b) Ovom Uredbom poštuju se 

temeljna prava i načela priznata u 
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članku 6. UEU-a i u Povelji, posebno 

njezinoj glavi VI., u međunarodnom 

pravu i međunarodnim sporazumima čije 

stranke su Unija ili sve države članice, 

uključujući Europsku konvenciju za 

zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda, 

te u ustavima država članica u njihovim 

područjima primjene. Ništa se u ovoj 

Uredbi ne smije tumačiti kao zabrana 

odbijanja izvršenja naloga za zamrzavanje 

ili oduzimanje ako postoje razlozi u 

skladu s kojima se na temelju objektivnih 

elemenata može smatrati da je navedeni 

nalog izdan u svrhu progona ili 

kažnjavanja osobe na osnovi njezina 

spola, rase ili svog etničkog podrijetla, 

religije, seksualne orijentacije, 

nacionalnosti, jezika ili političkog 

mišljenja, ili da se iz bilo kojeg od 

navedenih razloga na osobu može 

negativno utjecati. 

Or. en 

Obrazloženje 

Podupirem izmjenu koju je uveo izvjestitelj, a kojom se ponavlja tekst donesen u Direktivi 

2014/41/EU o Europskom istražnom nalogu u kaznenim stvarima (Direktiva o EIN-u), za koju 

sam bila izvjestiteljica. Navedenom Direktivom pojačava se načelo uzajamnog priznavanja 

sudskih odluka u području pravosudne suradnje u kaznenim stvarima te se ono treba 

upotrebljavati kao model za buduće instrumente za uzajamno priznavanje. 

 

Amandman  93 

Barbara Spinelli 

 

Prijedlog uredbe 

Uvodna izjava 26.b (nova) 

 
Tekst koji je predložila Komisija Izmjena 

 (26b) Ako postoje materijalni razlozi za 

sumnju u to da bi izvršenje naloga za 

zamrzavanje ili oduzimanje prouzročilo 

kršenje temeljnog prava dotične osobe te 

da bi država izvršenja zanemarila svoje 

obveze u vezi sa zaštitom temeljnih prava 

priznatih u Povelji, izvršenje tog naloga za 
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zamrzavanje ili oduzimanje trebalo bi 

odbiti. 

Or. en 

 

Amandman  94 

Barbara Spinelli 

 

Prijedlog uredbe 

Uvodna izjava 26.c (nova) 

 
Tekst koji je predložila Komisija Izmjena 

 (26c) Ovom Uredbom poštuju se 

temeljna prava i načela priznata u 

članku 6. UEU-a i u Povelji, posebno 

njezinoj glavi VI., u međunarodnom 

pravu i međunarodnim sporazumima čije 

su stranke Unija ili sve države članice, 

uključujući Europsku konvenciju za 

zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda, 

te u ustavima država članica u njihovim 

područjima primjene. Ništa se u ovoj 

Uredbi ne smije tumačiti kao zabrana 

odbijanja izvršenja naloga za zamrzavanje 

ili oduzimanje ako postoje razlozi u 

skladu s kojima se na temelju objektivnih 

elemenata može smatrati da je navedeni 

nalog izdan u svrhu progona ili 

kažnjavanja osobe na osnovi njezina 

spola, rase ili svog etničkog podrijetla, 

religije, seksualne orijentacije, 

nacionalnosti, jezika ili političkog 

mišljenja, ili da se iz bilo kojeg od 

navedenih razloga na osobu može 

negativno utjecati. 

Or. en 

 

Amandman  95 

Emilian Pavel, Maria Grapini 

 

Prijedlog uredbe 

Uvodna izjava 30. 

 



AM\1138070HR.docx 21/105 PE612.375v01-00 

 HR 

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena 

(30) Na izvršenje naloga za oduzimanje 

ili zamrzavanje trebalo bi se primjenjivati 

pravo države izvršenja i jedino bi njezina 

tijela trebala biti nadležna odlučiti o 

postupcima izvršenja. 

(30) Na izvršenje naloga za zamrzavanje 

ili oduzimanje trebalo bi se primjenjivati 

pravo države izvršenja i jedino bi njezina 

tijela trebala biti nadležna odlučiti o 

postupcima izvršenja. 

Or. en 

 

Amandman  96 

Monica Macovei 

 

Prijedlog uredbe 

Uvodna izjava 32. 

 
Tekst koji je predložila Komisija Izmjena 

(32) U prekograničnim slučajevima ne 

bi trebalo dovoditi u pitanje prava žrtava na 

naknadu štete i povrat. U pravilima o 

raspolaganju oduzetom imovinom prednost 

bi se trebala davati naknadi štete i povratu 

imovine žrtvama. Države članice također 

bi trebale uzeti u obzir svoje obveze da 

pomažu u naplati poreznih potraživanja iz 

drugih država članica u skladu s 

Direktivom 2010/24/EU36. 

(32) U prekograničnim slučajevima ne 

bi trebalo dovoditi u pitanje prava žrtava na 

naknadu štete i povrat. U pravilima o 

raspolaganju oduzetom imovinom prednost 

bi se trebala davati naknadi štete i povratu 

imovine žrtvama, temeljito uzimajući u 

obzir činjenicu da su, na primjer, u 

slučaju korupcije, utaje poreza golemih 

razmjera, porezne prijevare ili pranja 

novca žrtve velike zajednice ili čak zemlje 

u cijelosti. Države članice također bi 

trebale uzeti u obzir svoje obveze da 

pomažu u naplati poreznih potraživanja iz 

drugih država članica u skladu s 

Direktivom 2010/24/EU36. 

_________________ _________________ 

36 Direktiva Vijeća 2010/24/EU od 16. 

ožujka 2010. o uzajamnoj pomoći kod 

naplate potraživanja vezanih za poreze, 

carine i druge mjere (SL L 84, 31.3.2010., 

str. 1.). 

36 Direktiva Vijeća 2010/24/EU od 16. 

ožujka 2010. o uzajamnoj pomoći kod 

naplate potraživanja vezanih za poreze, 

carine i druge mjere (SL L 84, 31.3.2010., 

str. 1.). 

Or. en 

 

Amandman  97 

Barbara Spinelli 



PE612.375v01-00 22/105 AM\1138070HR.docx 

HR 

 

Prijedlog uredbe 

Uvodna izjava 32. 

 
Tekst koji je predložila Komisija Izmjena 

(32) U prekograničnim slučajevima ne 

bi trebalo dovoditi u pitanje prava žrtava 

na naknadu štete i povrat. U pravilima o 

raspolaganju oduzetom imovinom prednost 

bi se trebala davati naknadi štete i povratu 

imovine žrtvama. Države članice također 

bi trebale uzeti u obzir svoje obveze da 

pomažu u naplati poreznih potraživanja iz 

drugih država članica u skladu s 

Direktivom 2010/24/EU36. 

(32) U prekograničnim slučajevima ne 

dovode se u pitanje prava žrtava na 

naknadu štete i povrat. U pravilima o 

raspolaganju oduzetom imovinom prednost 

se daje naknadi štete i povratu imovine 

žrtvama. Države članice također bi trebale 

uzeti u obzir svoje obveze da pomažu u 

naplati poreznih potraživanja iz drugih 

država članica u skladu s Direktivom 

2010/24/EU36. 

_________________ _________________ 

36 Direktiva Vijeća 2010/24/EU od 16. 

ožujka 2010. o uzajamnoj pomoći kod 

naplate potraživanja vezanih za poreze, 

carine i druge mjere (SL L 84, 31.3.2010., 

str. 1.). 

36 Direktiva Vijeća 2010/24/EU od 16. 

ožujka 2010. o uzajamnoj pomoći kod 

naplate potraživanja vezanih za poreze, 

carine i druge mjere (SL L 84, 31.3.2010., 

str. 1.). 

Or. en 

 

Amandman  98 

Barbara Spinelli 

 

Prijedlog uredbe 

Uvodna izjava 32.a (nova) 

 
Tekst koji je predložila Komisija Izmjena 

 (32a) Imovinom koja je zamrznuta radi 

kasnijeg oduzimanja i oduzetom 

imovinom trebalo bi upravljati na 

primjeren način kako ne bi izgubila svoju 

ekonomsku vrijednost i kako bi se 

potaknula njezina ponovna društvena 

uporaba te izbjegao rizik od infiltracije 

kriminalnih mreža. Tako bi države članice 

trebale poduzeti potrebne mjere, 

uključujući prodaju ili prijenos imovine, 

kako bi se smanjili takvi gubici i 

podupirali socijalni ciljevi. Trebalo bi 

poduzeti sve odgovarajuće mjere, 
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zakonodavne ili druge, kao što su 

osnivanje središnjih nacionalnih ureda za 

upravljanje imovinom ili istovrijednih 

mehanizama, kako bi se pravilno 

upravljalo zamrznutom ili oduzetom 

imovinom. 

Or. en 

Obrazloženje 

Izvjestiteljica u sjeni slaže se s izvjestiteljem u sljedećemu: „Važno je na europskoj razini i u 

državama članicama promicati optimalno upravljanje zamrznutom i oduzetom imovinom te 

njihovu ponovnu društvenu upotrebu kako bi se obeštetile žrtve, obitelji žrtava i poduzeća 

žrtava organiziranog kriminala ili kako bi se suprotstavilo organiziranom kriminalu.” 

 

Amandman  99 

Salvatore Domenico Pogliese 

 

Prijedlog uredbe 

Uvodna izjava 32.a (nova) 

 
Tekst koji je predložila Komisija Izmjena 

 (32a) Pravila o raspolaganju oduzetom 

imovinom trebala bi obuhvaćati 

odgovarajuće oblike naknade štete za 

obitelji policijskih službenika i javnih 

službenika koji su preminuli dok su bili 

na dužnosti te za policijske službenike i 

javne službenike u slučaju trajnog 

invaliditeta stečenog dok su bili na 

dužnosti. U tom bi smislu svaka država 

članica trebala osigurati osnivanje fonda 

za naknadu štete tim osobama i tom fondu 

dodijeliti dio oduzete imovine. 

Or. it 

 

Amandman  100 

Salvatore Domenico Pogliese 

 

Prijedlog uredbe 

Uvodna izjava 32.b (nova) 
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Tekst koji je predložila Komisija Izmjena 

 (3b) Dio oduzete imovine trebao bi se 

upotrijebiti za financiranje struktura 

kojima se upravlja na razini Unije za 

borbu protiv organiziranog kriminala i 

terorizma. Dio imovine oduzete od država 

članica trebao bi se prenijeti u proračun 

Unije kako bi osiguralo dodatno 

financiranje aktivnosti Europola i 

Europskog centra za borbu protiv 

terorizma. 

Or. it 

 

Amandman  101 

Salvatore Domenico Pogliese 

 

Prijedlog uredbe 

Uvodna izjava 32.c (nova) 

 
Tekst koji je predložila Komisija Izmjena 

 (32c) Potrebno je na odgovarajući način 

upravljati oduzetom imovinom kako bi se 

potvrdilo i promicalo poštovanje 

zakonitosti i ponovna upotreba te imovine 

u društvenom i gospodarskom interesu 

zajednica na koje izravno utječu 

aktivnosti zločinačkih i terorističkih 

organizacija. 

Or. it 

 

Amandman  102 

Maria Grapini 

 

Prijedlog uredbe 

Uvodna izjava 35. 

 
Tekst koji je predložila Komisija Izmjena 

(35) U cilju izmjene potvrde i obrasca iz 

priloga I. i II. ovoj Uredbi ovlast donošenja 

akata u skladu s člankom 290. Ugovora o 

(35) U cilju izmjene potvrde i obrasca iz 

priloga I. i II. ovoj Uredbi ovlast donošenja 

akata u skladu s člankom 290. Ugovora o 
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funkcioniranju Europske unije trebalo bi 

delegirati Komisiji. Od posebne je važnosti 

da Komisija u okviru pripremnog rada na 

delegiranim aktima održi odgovarajuće 

konzultacije, uključujući i one na stručnoj 

razini. Pri pripremi i sastavljanju 

delegiranih akata Komisija bi trebala 

osigurati istovremen, pravovremen i 

prikladan prijenos odgovarajućih 

dokumenata Europskom parlamentu i 

Vijeću. 

funkcioniranju Europske unije trebalo bi 

delegirati Komisiji. Od posebne je važnosti 

da Komisija u okviru pripremnog rada na 

delegiranim aktima sa specijaliziranim 

tijelima u državama članicama i 

odgovarajućim europskim agencijama 
održi odgovarajuće konzultacije, 

uključujući i one na stručnoj razini. Pri 

pripremi i sastavljanju delegiranih akata 

Komisija bi trebala osigurati istovremen, 

pravovremen i prikladan prijenos 

odgovarajućih dokumenata Europskom 

parlamentu i Vijeću. 

Or. ro 

 

Amandman  103 

Gilles Lebreton, Nicolas Bay 

 

Prijedlog uredbe 

Uvodna izjava 36. 

 
Tekst koji je predložila Komisija Izmjena 

(36) Budući da cilj ove Uredbe, 

odnosno uzajamno priznavanje i izvršenje 

naloga za zamrzavanje i oduzimanje, ne 

mogu dostatno ostvariti države članice, 

već se on zbog opsega ili učinaka može 

bolje ostvariti na razini Unije, Unija može 

donijeti mjere u skladu s načelom 

supsidijarnosti utvrđenim u članku 5. 

Ugovora o Europskoj uniji. U skladu s 

načelom proporcionalnosti, kako je 

utvrđeno u navedenom članku, ovom 

Uredbom ne prelaze se okviri onoga što je 

potrebno za ostvarivanje tog cilja. 

(36) Uzajamno priznavanje i izvršenje 

naloga za zamrzavanje i oduzimanje 

očituje se u mjerama koje moraju biti u 

skladu s načelom supsidijarnosti utvrđenim 

u članku 5. Ugovora o Europskoj uniji. U 

skladu s načelom proporcionalnosti, kako 

je utvrđeno u navedenom članku, ovom 

Uredbom ne prelaze se okviri onoga što je 

potrebno za ostvarivanje tog cilja. 

Or. fr 

 

Amandman  104 

Monica Macovei 

 

Prijedlog uredbe 

Članak 1 – stavak 1. 
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Tekst koji je predložila Komisija Izmjena 

1. Ovom Uredbom utvrđuju se pravila 

u skladu s kojima država članica priznaje i 

izvršava na svojem državnom području 

nalog za zamrzavanje ili oduzimanje koji je 

izdala druga država članica u okviru 

kaznenog postupka. 

1. Ovom Uredbom utvrđuju se pravila 

u skladu s kojima država članica priznaje i 

izvršava na svojem državnom području 

nalog za zamrzavanje ili oduzimanje koji je 

izdala druga država članica u okviru 

kaznenog, građanskog ili upravnog 

postupka. Ovom Uredbom utvrđuju se 

pravila o uzajamnom priznavanju naloga 

za zamrzavanje i oduzimanje koji se 

odnose na glavne vrste oduzimanja koje 

postoje u državama članicama: redovno 

oduzimanje, prošireno oduzimanje, 

oduzimanje trećoj strani, vrijednosno 

oduzimanje, oduzimanju bez presude. 

Or. en 

 

Amandman  105 

Emil Radev 

 

Prijedlog uredbe 

Članak 1 – stavak 1. 

 
Tekst koji je predložila Komisija Izmjena 

1. Ovom Uredbom utvrđuju se pravila 

u skladu s kojima država članica priznaje i 

izvršava na svojem državnom području 

nalog za zamrzavanje ili oduzimanje koji je 

izdala druga država članica u okviru 

kaznenog postupka. 

1. Ovom Uredbom utvrđuju se pravila 

u skladu s kojima država članica priznaje i 

izvršava na svojem državnom području 

nalog za zamrzavanje ili oduzimanje koji je 

izdala druga država članica u okviru 

postupaka u kaznenim stvarima. 

Or. bg 

 

Amandman  106 

Ignazio Corrao, Laura Ferrara, Fabio Massimo Castaldo 

 

Prijedlog uredbe 

Članak 1. – stavak 1. 

 
Tekst koji je predložila Komisija Izmjena 
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1. Ovom Uredbom utvrđuju se pravila 

u skladu s kojima država članica priznaje i 

izvršava na svojem državnom području 

nalog za zamrzavanje ili oduzimanje koji je 

izdala druga država članica u okviru 

kaznenog postupka. 

1. Ovom Uredbom utvrđuju se pravila 

u skladu s kojima država članica priznaje i 

izvršava na svojem državnom području 

nalog za zamrzavanje ili oduzimanje koji je 

izdala druga država članica u okviru 

postupka u kaznenim stvarima. 

Or. it 

 

Amandman  107 

Maria Grapini, Emilian Pavel 

 

Prijedlog uredbe 

Članak 1 – stavak 2. 

 
Tekst koji je predložila Komisija Izmjena 

2. Ovom Uredbom ne mijenja se 

obveza poštovanja temeljenih prava i 

pravnih načela propisanih u članku 6. 

UFEU-a. 

2. Ovom Uredbom ne mijenja se 

obveza poštovanja temeljenih prava i 

pravnih načela, posebno prava na obranu, 

prava na pošteno suđenje i prava na 

vlasništvo, kako je predviđeno u članku 6. 

UFEU-a. 

Or. ro 

 

Amandman  108 

Emil Radev 

 

Prijedlog uredbe 

Članak 1 – stavak 2. 

 
Tekst koji je predložila Komisija Izmjena 

2. Ovom Uredbom ne mijenja se 

obveza poštovanja temeljenih prava i 

pravnih načela propisanih u članku 6. 

UFEU-a. 

2. Ovom Uredbom ne mijenja se 

obveza poštovanja temeljenih prava i 

pravnih načela propisanih u članku 6. 

UFEU-a i u Povelji Europske unije o 

temeljnim pravima. 

Or. bg 

 

Amandman  109 
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Barbara Spinelli 

 

Prijedlog uredbe 

Članak 1. – stavak 2.a (novi) 

 
Tekst koji je predložila Komisija Izmjena 

 2a. Pri izdavanju naloga za 

zamrzavanje ili oduzimanje tijelo 

izdavatelj osigurava poštovanje načela 

nužnosti i proporcionalnosti. 

Or. en 

 

Amandman  110 

Monica Macovei 

 

Prijedlog uredbe 

Članak 2. – stavak 1. – točka 1. 

 
Tekst koji je predložila Komisija Izmjena 

(1) „nalog za oduzimanje” znači 

konačna sankcija ili mjera koju je izrekao 

sud nakon postupka povezanog s kaznenim 

djelom i čija je posljedica konačno 

oduzimanje imovine od fizičke ili pravne 

osobe; 

(1) „nalog za oduzimanje” znači 

konačna sankcija ili mjera koju je izrekao 

sud nakon postupka povezanog s kaznenim 

djelom, građanskim ili upravnim 

prekršajem i čija je posljedica konačno 

oduzimanje imovine od fizičke ili pravne 

osobe; 

Or. en 

 

Amandman  111 

Emilian Pavel, Maria Grapini 

 

Prijedlog uredbe 

Članak 2. – stavak 1. – točka 1. 

 
Tekst koji je predložila Komisija Izmjena 

(1) „nalog za oduzimanje” znači 

konačna sankcija ili mjera koju je izrekao 

sud nakon postupka povezanog s kaznenim 

djelom i čija je posljedica konačno 

(1) „nalog za oduzimanje” znači mjera 

koju je izrekao sud nakon postupka 

povezanog s kaznenim djelom i čija je 

posljedica konačno oduzimanje imovine od 

fizičke ili pravne osobe; 
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oduzimanje imovine od fizičke ili pravne 

osobe; 

Or. en 

 

Amandman  112 

Monica Macovei 

 

Prijedlog uredbe 

Članak 2. – stavak 1. – točka 1.a (nova) 

 
Tekst koji je predložila Komisija Izmjena 

 (1a) redovno oduzimanje jest mjera 

oduzimanja usmjerena na izravnu 

imovinsku korist stečenu kaznenim 

djelom; 

Or. en 

 

Amandman  113 

Monica Macovei 

 

Prijedlog uredbe 

Članak 2. – stavak 1. – točka 1.b (nova) 

 
Tekst koji je predložila Komisija Izmjena 

 (1b) prošireno oduzimanje jest mjera 

oduzimanja koja izlazi izvan okvira 

izravne imovinske koristi stečene 

kaznenim djelom ako je imovina koja se 

oduzima stečena kriminalnim radnjama; 

Or. en 

 

Amandman  114 

Monica Macovei 

 

Prijedlog uredbe 

Članak 2. – stavak 1. – točka 1.c (nova) 
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Tekst koji je predložila Komisija Izmjena 

 (1c) oduzimanje trećoj strani jest mjera 

oduzimanja koja se provodi kako bi se 

nekom drugom, osim počinitelju, tj. trećoj 

osobi, oduzela imovina stečena kaznenim 

djelom ako treća osoba posjeduje imovinu 

koju je na nju prenio počinitelj; 

Or. en 

 

Amandman  115 

Monica Macovei 

 

Prijedlog uredbe 

Članak 2. – stavak 1. – točka 1.d (nova) 

 
Tekst koji je predložila Komisija Izmjena 

 (1d) vrijednosno oduzimanje jest mjera 

oduzimanja kojom sud, nakon što utvrdi 

da je određeni pojedinac stekao korist 

kriminalnim radnjama, izriče nalog za 

isplatu novca, koja se može provesti za svu 

imovinu pojedinca; 

Or. en 

 

Amandman  116 

Monica Macovei 

 

Prijedlog uredbe 

Članak 2. – stavak 1. – točka 1.e (nova) 

 
Tekst koji je predložila Komisija Izmjena 

 (1e) oduzimanje bez presude jest mjera 

oduzimanja koja se poduzima kada ne 

postoji presuda i usmjerena je na 

nezakonito stečenu imovinu. Takvim 

oduzimanjem obuhvaćeni su slučajevi 

kada nije moguće donijeti kaznenu 

presudu zbog bolesti ili bijega 

osumnjičenika, smrti osumnjičenika ili 

isteka zastare. Njime su također 
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obuhvaćeni slučajevi poduzimanja mjera 

protiv same imovine, neovisno o osobi 

koja posjeduje imovinu; 

Or. en 

 

Amandman  117 

Emilian Pavel, Maria Grapini 

 

Prijedlog uredbe 

Članak 2. – stavak 1. – točka 2.a (nova) 

 
Tekst koji je predložila Komisija Izmjena 

 (2a) „zainteresirane strane” znači bilo 

koja fizička ili pravna osoba, uključujući 

bona fide treće strane, na koje ova Uredba 

utječe u skladu nacionalnim pravom 

države izvršenja; 

Or. en 

 

Amandman  118 

Emil Radev 

 

Prijedlog uredbe 

Članak 2. – stavak 1. – točka 3. – uvodni dio 

 
Tekst koji je predložila Komisija Izmjena 

(3) „imovina” znači imovina bilo koje 

vrste, neovisno o tome je li materijalna ili 

nematerijalna, pokretna ili nepokretna, 

odnosno pravni dokumenti ili instrumenti 

kojima se dokazuje pravo na ili interes za 

takvu imovinu te koju nadležno tijelo 

smatra: 

(3) „imovina” znači novac ili imovina 

bilo koje vrste, bilo fizička ili ne, neovisno 

o tome je li materijalna ili nematerijalna, 

pokretna ili nepokretna, kao i ograničena 

prava vlasništva i pravni dokumenti ili 

instrumenti, u bilo kojem obliku, 

uključujući elektronički ili digitalni, 
kojima se dokazuje pravo na ili interes za 

takvu imovinu te koju nadležno tijelo 

smatra: 

Or. bg 
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Amandman  119 

Monica Macovei 

 

Prijedlog uredbe 

Članak 2. – stavak 1. – točka 5. 

 
Tekst koji je predložila Komisija Izmjena 

(5) „predmeti” znači bilo koja imovina 

koja se koristila ili se namjeravala koristiti, 

na bilo koji način, u cijelosti ili djelomično, 

kako bi se počinilo kazneno djelo ili 

kaznena djela; 

(5) „predmeti” znači bilo koja imovina 

koja se koristila ili se namjeravala koristiti, 

na bilo koji način, u cijelosti ili djelomično, 

kako bi se počinilo jedno kazneno djelo, 

građanski ili upravni prekršaj ili više njih; 

Or. en 

 

Amandman  120 

Monica Macovei 

 

Prijedlog uredbe 

Članak 2. – stavak 1. – točka 6. 

 
Tekst koji je predložila Komisija Izmjena 

(6) „država izdavanja” znači država 

članica u kojoj je izdan nalog za 

zamrzavanje ili nalog za oduzimanje u 

okviru kaznenog postupka; 

(6) „država izdavanja” znači država 

članica u kojoj je izdan nalog za 

zamrzavanje ili nalog za oduzimanje u 

okviru kaznenog, građanskog ili upravnog 

postupka; 

Or. en 

 

Amandman  121 

Monica Macovei 

 

Prijedlog uredbe 

Članak 2. – stavak 1. – točka 8. – točka a – podtočka 2. 

 
Tekst koji je predložila Komisija Izmjena 

(2) bilo koje drugo nadležno tijelo koje 

je odredila država izdavanja i koje je 

nadležno da u kaznenom postupku odredi 

zamrzavanje imovine ili izvršavanje naloga 

za zamrzavanje u skladu s nacionalnim 

zakonodavstvom. Nadalje, prije slanja 

(2) bilo koje drugo nadležno tijelo koje 

je odredila država izdavanja i koje je 

nadležno da u kaznenom, građanskom ili 

upravnom postupku odredi zamrzavanje 

imovine ili izvršavanje naloga za 

zamrzavanje u skladu s nacionalnim 
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tijelu izvršitelju sudac, sud, istražni sudac 

ili državni odvjetnik u državi izdavanja 

potvrđuju nalog za zamrzavanje nakon 

ispitivanja njegove usklađenosti s uvjetima 

za izdavanje takvog naloga u skladu s 

ovom Uredbom, posebno uvjetima 

utvrđenima u članku 13. stavku 1. Ako je 

to tijelo potvrdilo nalog, ono se može 

smatrati i tijelom izdavateljem za potrebe 

slanja naloga; 

zakonodavstvom. Nadalje, prije slanja 

tijelu izvršitelju sudac, sud, istražni sudac 

ili državni odvjetnik u državi izdavanja 

potvrđuju nalog za zamrzavanje nakon 

ispitivanja njegove usklađenosti s uvjetima 

za izdavanje takvog naloga u skladu s 

ovom Uredbom, posebno uvjetima 

utvrđenima u članku 13. stavku 1. Ako je 

to tijelo potvrdilo nalog, ono se može 

smatrati i tijelom izdavateljem za potrebe 

slanja naloga; 

Or. en 

 

Amandman  122 

Monica Macovei 

 

Prijedlog uredbe 

Članak 2. – stavak 1. – točka 8. – točka b 

 
Tekst koji je predložila Komisija Izmjena 

(b) u pogledu naloga za oduzimanje 

nadležno tijelo koje je odredila država 

izdavanja i koje je u kaznenom postupku 

nadležno za izvršenje naloga za 

oduzimanje koji je izdao sud u skladu s 

nacionalnim zakonodavstvom; 

(b) u pogledu naloga za oduzimanje 

nadležno tijelo koje je odredila država 

izdavanja i koje je u kaznenom, 

građanskom ili upravnom postupku 

nadležno za izvršenje naloga za 

oduzimanje koji je izdao sud u skladu s 

nacionalnim zakonodavstvom; 

Or. en 

 

Amandman  123 

Emil Radev 

 

Prijedlog uredbe 

Članak 3. – stavak 1. – uvodni dio 

 
Tekst koji je predložila Komisija Izmjena 

1. Nalogom za zamrzavanje ili 

oduzimanje pokreće se izvršenje bez 

provjere dvostruke kažnjivosti djela ako su 

djela za koja je donesen nalog za 

zamrzavanje ili oduzimanje jedno ili više 

1. Nalogom za zamrzavanje ili 

oduzimanje pokreće se izvršenje bez 

provjere dvostruke kažnjivosti djela ako su 

djela, uključujući djela sudioništva i 

pripreme, kao i pokušaje kaznenog djela, 
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sljedećih kaznenih djela, kako su 

definirana u zakonodavstvu države 

izdavanja i koja su u državi izdavanja 

kažnjiva kaznom zatvora u najduljem 

trajanju od najmanje tri godine: 

za koja je donesen nalog za zamrzavanje ili 

oduzimanje jedno ili više sljedećih 

kaznenih djela, kako su definirana u 

zakonodavstvu države izdavanja i koja su u 

državi izdavanja kažnjiva kaznom zatvora 

u najduljem trajanju od najmanje tri 

godine: 

Or. bg 

 

Amandman  124 

Monica Macovei 

 

Prijedlog uredbe 

Članak 3. – stavak 1. – uvodni dio 

 
Tekst koji je predložila Komisija Izmjena 

1. Nalogom za zamrzavanje ili 

oduzimanje pokreće se izvršenje bez 

provjere dvostruke kažnjivosti djela ako su 

djela za koja je donesen nalog za 

zamrzavanje ili oduzimanje jedno ili više 

sljedećih kaznenih djela, kako su 

definirana u zakonodavstvu države 

izdavanja i koja su u državi izdavanja 

kažnjiva kaznom zatvora u najduljem 

trajanju od najmanje tri godine: : 

1. Nalogom za zamrzavanje ili 

oduzimanje pokreće se izvršenje bez 

provjere dvostruke kažnjivosti djela ako su 

djela za koja je donesen nalog za 

zamrzavanje ili oduzimanje jedno ili više 

sljedećih kaznenih djela, kako su 

definirana u zakonodavstvu države 

izdavanja i koja su u državi izdavanja 

kažnjiva kaznom zatvora u najduljem 

trajanju od najmanje dvije godine: : 

Or. en 

 

Amandman  125 

Ignazio Corrao, Laura Ferrara, Fabio Massimo Castaldo 

 

Prijedlog uredbe 

Članak 3. – stavak 1. – alineja 2. 

 
Tekst koji je predložila Komisija Izmjena 

– terorizam, – terorizam, uključujući sva kaznena 

djela navedena u Direktivi 2017/541/EU 

Or. it 
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Amandman  126 

Ignazio Corrao, Laura Ferrara, Fabio Massimo Castaldo 

 

Prijedlog uredbe 

Članak 3. – stavak 1. – alineja 3. 

 
Tekst koji je predložila Komisija Izmjena 

– trgovanje ljudima, – smanjenje ropstva i trgovanja 

ljudima, 

Or. it 

 

Amandman  127 

Maria Grapini 

 

Prijedlog uredbe 

Članak 3. – stavak 1. – alineja 6. 

 
Tekst koji je predložila Komisija Izmjena 

– nedopuštena trgovina oružjem, 

streljivom i eksplozivima, 

– nedopuštena trgovina oružjem, 

streljivom i eksplozivima, opasnim 

kemikalijama i proizvodima koji utječu na 

ozonski sloj, 

Or. ro 

 

Amandman  128 

Monica Macovei 

 

Prijedlog uredbe 

Članak 3. – stavak 1. – alineja 8. 

 
Tekst koji je predložila Komisija Izmjena 

– prijevara i kaznena djela povezana s 

prijevarom kako su definirana u Direktivi 

2017/xxx/EU o suzbijanju prijevara 

počinjenih protiv financijskih interesa 

Unije kaznenopravnim sredstvima, 

– prijevara i kaznena djela povezana s 

prijevarom kako su definirana u Direktivi 

2017/xxx/EU o suzbijanju prijevara 

počinjenih protiv financijskih interesa 

Unije kaznenopravnim sredstvima, 

uključujući poreznu prijevaru i utaju 

poreza; 

Or. en 
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Amandman  129 

Ignazio Corrao, Laura Ferrara, Fabio Massimo Castaldo 

 

Prijedlog uredbe 

Članak 3. – stavak 1. – alineja 9.a (nova) 

 
Tekst koji je predložila Komisija Izmjena 

 – porezna kaznena djela povezana s 

izravnim i neizravnim porezima, 

uključujući utaju poreza prikrivanjem 

zakonito ili nezakonito stečenog prihoda 

kako ga porezna tijela ne bi otkrila i 

naplatila; 

Or. it 

 

Amandman  130 

Monica Macovei 

 

Prijedlog uredbe 

Članak 3. – stavak 1. – alineja 10. 

 
Tekst koji je predložila Komisija Izmjena 

– pranje imovinske koristi ostvarene 

kaznenim djelima, 

– pranje imovinske koristi ostvarene 

kaznenima djelima, uključujući pranje 

novca za osobne potrebe; 

Or. en 

 

Amandman  131 

Monica Macovei 

 

Prijedlog uredbe 

Članak 3. – stavak 1.- alineja 12. 

 
Tekst koji je predložila Komisija Izmjena 

– računalni kriminalitet, – kibernetički kriminal i svi drugi 

oblici računalnog kriminaliteta, 

Or. en 
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Amandman  132 

Salvatore Domenico Pogliese 

 

Prijedlog uredbe 

Članak 3. – stavak 1. – podstavak 12.a (novi) 

 
Tekst koji je predložila Komisija Izmjena 

 – zločini protiv intelektualnog i 

industrijskog vlasništva, 

Or. it 

Obrazloženje 

Dodatna kaznena djela temelje se na postojećim propisima talijanskog pravnog okvira za 

oduzimanje i zamrzavanje. Iskustvo Italije upućuje na to da je ta kaznena djela važno dodati 

jer predstavljaju znatne izvore financiranja organiziranog kriminala. 

 

Amandman  133 

Maria Grapini 

 

Prijedlog uredbe 

Članak 3. – stavak 1. – alineja 13. 

 
Tekst koji je predložila Komisija Izmjena 

– kaznena djela protiv okoliša, 

uključujući nedopuštenu trgovinu 

ugroženim životinjskim vrstama te 

ugroženim biljnim vrstama i sortama, 

– kaznena djela protiv okoliša, 

uključujući nedopuštenu trgovinu 

ugroženim životinjskim vrstama te 

ugroženim biljnim vrstama i sortama, kao i 

nedopuštenu trgovinu drvom, 

Or. ro 

 

Amandman  134 

Salvatore Domenico Pogliese 

 

Prijedlog uredbe 

Članak 3. – stavak 1. – alineja 13. 

 
Tekst koji je predložila Komisija Izmjena 
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– kaznena djela protiv okoliša, 

uključujući nedopuštenu trgovinu 

ugroženim životinjskim vrstama te 

ugroženim biljnim vrstama i sortama, 

– kaznena djela protiv okoliša, 

uključujući nedopuštenu trgovinu 

ugroženim životinjskim vrstama te 

ugroženim biljnim vrstama i sortama i 

nedopuštenu trgovinu otpadom, 

Or. it 

Obrazloženje 

Dodatna kaznena djela temelje se na postojećim propisima talijanskog pravnog okvira za 

oduzimanje i zamrzavanje. Iskustvo Italije upućuje na to da je ta kaznena djela važno dodati 

jer predstavljaju znatne izvore financiranja organiziranog kriminala. 

 

Amandman  135 

Ignazio Corrao, Laura Ferrara, Fabio Massimo Castaldo 

 

Prijedlog uredbe 

Članak 3. – stavak 1. – alineja 13. 

 
Tekst koji je predložila Komisija Izmjena 

– kaznena djela protiv okoliša, 

uključujući nedopuštenu trgovinu 

ugroženim životinjskim vrstama te 

ugroženim biljnim vrstama i sortama, 

– kaznena djela protiv okoliša, 

uključujući nedopuštenu trgovinu i 

nezakonito odlaganje otpada, 

nedopuštenu trgovinu ugroženim 

životinjskim vrstama te ugroženim biljnim 

vrstama i sortama, 

Or. it 

 

Amandman  136 

Maria Grapini 

 

Prijedlog uredbe 

Članak 3. – stavak 1. – alineja 16. 

 
Tekst koji je predložila Komisija Izmjena 

– nedopuštena trgovina ljudskim 

organima i tkivom, 

– nedopuštena trgovina ljudskim 

organima, tkivom i stanicama, 

Or. ro 
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Amandman  137 

Maria Grapini 

 

Prijedlog uredbe 

Članak 3. – stavak 1. – alineja 20. 

 
Tekst koji je predložila Komisija Izmjena 

– nedopuštena trgovina kulturnim 

dobrima, uključujući starine i umjetnička 

djela, 

– nedopuštena trgovina kulturnim 

dobrima, uključujući starine i umjetnička 

djela, nedopuštena trgovina plemenitim 

metalima i legurama plemenitih metala i 

dragim kamenjem, 

Or. ro 

 

Amandman  138 

Gilles Lebreton, Nicolas Bay 

 

Prijedlog uredbe 

Članak 3. – stavak 1. – alineja 21. 

 
Tekst koji je predložila Komisija Izmjena 

– varanje, Briše se. 

Or. fr 

 

Amandman  139 

Salvatore Domenico Pogliese 

 

Prijedlog uredbe 

Članak 3. – stavak 1. – alineja 22. 

 
Tekst koji je predložila Komisija Izmjena 

– reketarenje i iznuda, – reketarenje i iznuda te lihvarstvo, 

Or. it 

Obrazloženje 

Dodatna kaznena djela temelje se na postojećim propisima talijanskog pravnog okvira za 

oduzimanje i zamrzavanje. Iskustvo Italije upućuje na to da je ta kaznena djela važno dodati 

jer predstavljaju znatne izvore financiranja organiziranog kriminala. 
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Amandman  140 

Salvatore Domenico Pogliese 

 

Prijedlog uredbe 

Članak 3. – stavak 1. – alineja 23. 

 
Tekst koji je predložila Komisija Izmjena 

– krivotvorenje i piratstvo proizvoda, – krijumčarenje, krivotvorenje i 

piratstvo proizvoda, 

Or. it 

Obrazloženje 

Dodatna kaznena djela temelje se na postojećim propisima talijanskog pravnog okvira za 

oduzimanje i zamrzavanje. Iskustvo Italije upućuje na to da je ta kaznena djela važno dodati 

jer predstavljaju znatne izvore financiranja organiziranog kriminala. 

 

Amandman  141 

Maria Grapini 

 

Prijedlog uredbe 

Članak 3. – stavak 1. – alineja 27. 

 
Tekst koji je predložila Komisija Izmjena 

– nedopuštena trgovina nuklearnim ili 

radioaktivnim materijalima, 

– nedopuštena trgovina nuklearnim, 

radioaktivnim ili biološkim materijalima, 

Or. ro 

 

Amandman  142 

Gilles Lebreton, Nicolas Bay 

 

Prijedlog uredbe 

Članak 3. – stavak 1. – alineja 28. 

 
Tekst koji je predložila Komisija Izmjena 

– trgovina ukradenim vozilima, Briše se. 

Or. fr 
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Amandman  143 

Eva Joly 

 

Prijedlog uredbe 

Članak 3. – stavak 1.a (novi) 

 
Tekst koji je predložila Komisija Izmjena 

 1a.  Nalogom za zamrzavanje ili 

oduzimanje pokreće se izvršenje bez 

provjere dvostruke kažnjivosti djela ako su 

djela za koja je donesen nalog za 

zamrzavanje ili oduzimanje porezna 

prijevara, teška porezna prijevara i utaja 

poreza, kako su definirana u 

zakonodavstvu države izdavanja, a koja su 

u državi izdavanja kažnjiva kaznom 

zatvora u najduljem trajanju od najmanje 

dvije godine. 

Or. en 

 

Amandman  144 

Eva Joly 

 

Prijedlog uredbe 

Članak 4 – stavak 1. 

 
Tekst koji je predložila Komisija Izmjena 

1. Tijelo izdavatelj šalje nalog za 

oduzimanje, ili njegovu ovjerenu presliku, 

s potvrdom iz članka 7. izravno tijelu 

izvršitelju ili, prema potrebi, središnjem 

tijelu iz članka 27. stavka 2. bilo kojim 

sredstvom koje omogućuje pisani zapis pod 

uvjetima kojima se tijelu izvršitelju 

omogućuje da utvrdi vjerodostojnost. 

1. Tijelo izdavatelj šalje nalog za 

oduzimanje, ili njegovu ovjerenu presliku, 

s potvrdom iz članka 7. izravno tijelu 

izvršitelju i obavješćuje o tome središnje 

tijelo iz članka 27. stavka 2. bilo kojim 

sredstvom koje omogućuje pisani zapis pod 

uvjetima kojima se tijelu izvršitelju 

omogućuje da utvrdi vjerodostojnost. 

Or. en 

Obrazloženje 

Središnje tijelo treba bilježiti sve naloge za oduzimanje i zamrzavanje na nacionalnoj razini 

te stoga treba biti obaviješteno o slanju (vidi naš prijedlog izmjene članka 27. stavka 2.). 
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Amandman  145 

Emilian Pavel, Maria Grapini 

 

Prijedlog uredbe 

Članak 4 – stavak 1. 

 
Tekst koji je predložila Komisija Izmjena 

1. Tijelo izdavatelj šalje nalog za 

oduzimanje, ili njegovu ovjerenu presliku, 

s potvrdom iz članka 7. izravno tijelu 

izvršitelju ili, prema potrebi, središnjem 

tijelu iz članka 27. stavka 2. bilo kojim 

sredstvom koje omogućuje pisani zapis pod 

uvjetima kojima se tijelu izvršitelju 

omogućuje da utvrdi vjerodostojnost. 

1. Tijelo izdavatelj šalje nalog za 

oduzimanje s potvrdom iz članka 7. 

izravno tijelu izvršitelju ili, prema potrebi, 

središnjem tijelu iz članka 27. stavka 2. 

bilo kojim sredstvom koje omogućuje 

pisani zapis pod uvjetima kojima se tijelu 

izvršitelju omogućuje da utvrdi 

vjerodostojnost. 

Or. en 

 

Amandman  146 

Emil Radev 

 

Prijedlog uredbe 

Članak 4 – stavak 1. 

 
Tekst koji je predložila Komisija Izmjena 

1. Tijelo izdavatelj šalje nalog za 

oduzimanje, ili njegovu ovjerenu presliku, 

s potvrdom iz članka 7. izravno tijelu 

izvršitelju ili, prema potrebi, središnjem 

tijelu iz članka 27. stavka 2. bilo kojim 

sredstvom koje omogućuje pisani zapis pod 

uvjetima kojima se tijelu izvršitelju 

omogućuje da utvrdi vjerodostojnost. 

1. Tijelo izdavatelj šalje nalog za 

oduzimanje, ili njegovu ovjerenu presliku, 

s potvrdom iz članka 7. izravno tijelu 

izvršitelju ili, prema potrebi, središnjem 

tijelu iz članka 27. stavka 2. bilo kojim 

sredstvom koje omogućuje pisani zapis pod 

uvjetima kojima se tijelu izvršitelju 

omogućuje da utvrdi njegovu 

vjerodostojnost. 

Or. bg 

 

Amandman  147 

Monica Macovei 

 

Prijedlog uredbe 
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Članak 4. 

 
Tekst koji je predložila Komisija Izmjena 

2. Nalog za oduzimanje koji se odnosi 

na određeni novčani iznos šalje se državi 

članici za koju tijelo izdavatelj ima 

opravdane razloge vjerovati da u njoj 

fizička ili pravna osoba protiv koje je izdan 

nalog ima imovinu ili prihod. 

2. Nalog za oduzimanje koji se odnosi 

na određeni novčani iznos, a tiče se 

vrijednosnog oduzimanja, šalje se državi 

članici za koju tijelo izdavatelj ima 

opravdane razloge vjerovati da u njoj 

fizička ili pravna osoba protiv koje je izdan 

nalog ima imovinu ili prihod. 

Or. en 

 

Amandman  148 

Emilian Pavel, Maria Grapini 

 

Prijedlog uredbe 

Članak 4. – stavak 6. 

 
Tekst koji je predložila Komisija Izmjena 

6. Kada nadležno tijelo u državi 

izvršenja koje zaprimi nalog za oduzimanje 

nije nadležno za njegovo priznavanje i 

poduzimanje mjera potrebnih za njegovo 

izvršenje, ono bez odgode šalje nalog za 

oduzimanje nadležnom tijelu izvršitelju u 

svojoj državi članici i primjereno 

obavješćuje tijelo izdavatelja. 

6. Kada nadležno tijelo u državi 

izvršenja koje zaprimi nalog za oduzimanje 

nije nadležno za njegovo priznavanje i 

poduzimanje mjera potrebnih za njegovo 

izvršenje, ono bez odgode ili najkasnije u 

roku od tri radna dana šalje nalog za 

oduzimanje nadležnom tijelu izvršitelju u 

svojoj državi članici i primjereno 

obavješćuje tijelo izdavatelja. 

Or. en 

 

Amandman  149 

Monica Macovei 

 

Prijedlog uredbe 

Članak 4. – stavak 6. 

 
Tekst koji je predložila Komisija Izmjena 

6. Kada nadležno tijelo u državi 

izvršenja koje zaprimi nalog za oduzimanje 

nije nadležno za njegovo priznavanje i 

poduzimanje mjera potrebnih za njegovo 

6. Kada nadležno tijelo u državi 

izvršenja koje zaprimi nalog za oduzimanje 

nije nadležno za njegovo priznavanje i 

poduzimanje mjera potrebnih za njegovo 
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izvršenje, ono bez odgode šalje nalog za 

oduzimanje nadležnom tijelu izvršitelju u 

svojoj državi članici i primjereno 

obavješćuje tijelo izdavatelja. 

izvršenje, ono bez odgode, a najkasnije u 

roku od 10 sati, šalje nalog za oduzimanje 

nadležnom tijelu izvršitelju u svojoj državi 

članici i primjereno obavješćuje tijelo 

izdavatelja. 

Or. en 

 

Amandman  150 

Maria Grapini 

 

Prijedlog uredbe 

Članak 5 – stavak 1. 

 
Tekst koji je predložila Komisija Izmjena 

1. Nalog za oduzimanje može se slati 

u skladu s člankom 4. samo jednoj državi 

izvršenja odjedanput. 

1. U načelu, nalog za oduzimanje 

može se slati u skladu s člankom 4. samo 

jednoj državi izvršenja odjedanput. 

Or. ro 

Obrazloženje 

S obzirom na to da se sljedećim stavkom predviđaju situacije u kojima se nalog istodobno 

može slati u druge države članice, time bi se poništio stavak 1. Umetanjem izraza „u načelu” 

jasno se daje na znanje da stavak 1. predstavlja opće pravilo koje može imati iznimke. 

 

Amandman  151 

Monica Macovei 

 

Prijedlog uredbe 

Članak 6. 

 
Tekst koji je predložila Komisija Izmjena 

2. Ako se nalog za oduzimanje koji se 

odnosi na određeni novčani iznos šalje 

jednoj ili više država izvršenja, ukupna 

vrijednost dobivena njegovim izvršenjem 

ne smije premašivati najveći iznos naveden 

u nalogu za oduzimanje. 

2. Ako se nalog za oduzimanje koji se 

odnosi na određeni novčani iznos šalje 

jednoj ili više država izvršenja, ukupna 

vrijednost dobivena njegovim izvršenjem 

ne smije premašivati najveći iznos naveden 

u nalogu za oduzimanje. U slučajevima 

kada je oduzimanje već potpuno ili 

djelomično izvršeno, takav iznos u 
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cijelosti se odbija od iznosa oduzetoga u 

državi izvršenja. 

Or. en 

 

Amandman  152 

Emilian Pavel, Maria Grapini 

 

Prijedlog uredbe 

Članak 6. – stavak 3. – podstavak 1. – uvodni dio 

 
Tekst koji je predložila Komisija Izmjena 

Tijelo izdavatelj bez odgode obavješćuje 

tijelo izvršitelja bilo kojim sredstvom koje 

omogućuje pisani zapis o sljedećem: 

Tijelo izdavatelj bez odgode, a najkasnije 

u roku od tri radna dana, obavješćuje 

tijelo izvršitelja bilo kojim sredstvom koje 

omogućuje pisani zapis o sljedećem: 

Or. en 

 

Amandman  153 

Ignazio Corrao, Laura Ferrara, Fabio Massimo Castaldo 

 

Prijedlog uredbe 

Članak 6. – stavak 3. – podstavak 1. – uvodni dio 

 
Tekst koji je predložila Komisija Izmjena 

Tijelo izdavatelj bez odgode obavješćuje 

tijelo izvršitelja bilo kojim sredstvom koje 

omogućuje pisani zapis o sljedećem: 

Tijelo izdavatelj bez odgode, a najkasnije 

u roku od 24 sata, obavješćuje tijelo 

izvršitelja bilo kojim sredstvom koje 

omogućuje pisani zapis o sljedećem: 

Or. it 

 

Amandman  154 

Emilian Pavel, Maria Grapini 

 

Prijedlog uredbe 

Članak 6. – stavak 3. – podstavak 1. – točka b 

 
Tekst koji je predložila Komisija Izmjena 
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(b) ako je nalog za zamrzavanje ili 

oduzimanje u cijelosti ili djelomično 

izvršen u državi izdavanja ili u drugoj 

državi izvršenja, navodeći iznos za koji 

nalog za zamrzavanje ili oduzimanje još 

nije izvršen; 

(b) ako je nalog za oduzimanje u 

cijelosti ili djelomično izvršen u državi 

izdavanja ili u drugoj državi izvršenja, 

navodeći iznos za koji nalog za oduzimanje 

još nije izvršen; 

Or. en 

 

Amandman  155 

Emilian Pavel, Maria Grapini 

 

Prijedlog uredbe 

Članak 6. – stavak 4. 

 
Tekst koji je predložila Komisija Izmjena 

4. Ako je država izdavanja navela da 

iz bilo kojeg razloga želi povući nalog iz 

države izvršenja, država izvršenja odmah 

prekida izvršenje naloga za oduzimanje. 

4. Ako je država izdavanja navela da 

iz bilo kojeg razloga želi povući nalog iz 

države izvršenja, država izvršenja odmah 

ili najkasnije u roku od tri radna dana 
prekida izvršenje naloga za oduzimanje. 

Or. en 

 

Amandman  156 

Ignazio Corrao, Laura Ferrara, Fabio Massimo Castaldo 

 

Prijedlog uredbe 

Članak 8. – stavak 4. 

 
Tekst koji je predložila Komisija Izmjena 

4. Čim je nalog za izvršenje izvršen, 

tijelo izvršitelj obavješćuje tijelo 

izdavatelja bilo kojim sredstvom koje 

omogućuje pisani zapis. 

4. Čim je nalog za izvršenje izvršen, 

tijelo izvršitelj odmah, a najkasnije u roku 

od 24 sata, obavješćuje tijelo izdavatelja 

bilo kojim sredstvom koje omogućuje 

pisani zapis. 

Or. it 

 

Amandman  157 

Emilian Pavel, Maria Grapini 
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Prijedlog uredbe 

Članak 9. 

 
Tekst koji je predložila Komisija Izmjena 

[...] Briše se. 

Or. en 

 

Amandman  158 

Barbara Spinelli 

 

Prijedlog uredbe 

Članak 9. – stavak 1. – podstavak 1. – uvodni dio 

 
Tekst koji je predložila Komisija Izmjena 

Tijelo izvršitelj može odlučiti odbiti 

priznavanje i izvršenje naloga za 

oduzimanje samo u sljedećim slučajevima: 

Tijelo izvršitelj mora odlučiti odbiti 

priznavanje i izvršenje naloga za 

oduzimanje u sljedećim slučajevima: 

Or. en 

 

Amandman  159 

Eva Joly 

 

Prijedlog uredbe 

Članak 9. – stavak 1. – podstavak 1. – točka aa (nova) 

 
Tekst koji je predložila Komisija Izmjena 

 (aa) postoje materijalni razlozi koji idu 

u prilog tome kako izvršenje naloga za 

oduzimanje neće biti sukladno s obvezama 

države izvršenja u skladu s člankom 6. 

Ugovora o Europskoj uniji i s Poveljom o 

temeljnim pravima; 

Or. en 

 

Amandman  160 

Monica Macovei 
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Prijedlog uredbe 

Članak 9. – stavak 1. – podstavak 1. – točka b 

 
Tekst koji je predložila Komisija Izmjena 

(b) izvršenje naloga za oduzimanje bilo 

bi u suprotnosti s načelom ne bis in idem; 

(b) izvršenje naloga za oduzimanje bilo 

bi u suprotnosti s načelom ne bis in idem, 

pod uvjetom da privremeni sporazum o 

neodgađanju presude ne utječe na 

učinkovitost oduzimanja bez presude. 

Or. en 

 

Amandman  161 

Monica Macovei 

 

Prijedlog uredbe 

Članak 9. – stavak 1. – podstavak 1. – točka c 

 
Tekst koji je predložila Komisija Izmjena 

(c) postoji imunitet ili povlastica u 

skladu sa zakonodavstvom države 

izvršenja zbog koje nije moguće 

primijeniti izvršenje domaćeg naloga za 

oduzimanje na dotičnu imovinu; 

Briše se. 

Or. en 

 

Amandman  162 

Barbara Spinelli 

 

Prijedlog uredbe 

Članak 9. – stavak 1. – podstavak 1. – točka c 

 
Tekst koji je predložila Komisija Izmjena 

(c) postoji imunitet ili povlastica u 

skladu sa zakonodavstvom države 

izvršenja zbog koje nije moguće 

primijeniti izvršenje domaćeg naloga za 

oduzimanje na dotičnu imovinu; 

Briše se. 

Or. en 
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Amandman  163 

Monica Macovei 

 

Prijedlog uredbe 

Članak 9. – stavak 1. – podstavak 1. – točka d 

 
Tekst koji je predložila Komisija Izmjena 

(d) nalog za oduzimanje temelji se na 

kaznenom djelu počinjenom izvan 

državnog područja države izdavanja te 

djelomično ili u cijelosti na državnom 

području države izvršenja, a postupanje 

zbog kojeg je izdan nalog za oduzimanje 

nije kazneno djelo u državi izvršenja; 

(d) nalog za oduzimanje temelji se na 

kaznenom djelu, građanskom ili 

upravnom prekršaju počinjenom izvan 

državnog područja države izdavanja te 

djelomično ili u cijelosti na državnom 

području države izvršenja, a postupanje 

zbog kojeg je izdan nalog za oduzimanje 

nije kazneno djelo u državi izvršenja; 

Or. en 

 

Amandman  164 

Eva Joly 

 

Prijedlog uredbe 

Članak 9. – stavak 1. – podstavak 1. – točka f 

 
Tekst koji je predložila Komisija Izmjena 

(f) ako, u slučaju iz članka 3. stavka 2., 

postupanje na kojem se temelji nalog za 

oduzimanje nije kazneno djelo u skladu sa 

zakonodavstvom države izvršenja; 

međutim, u odnosu na poreze ili davanja, 

carine i razmjenu valuta, izvršenje naloga 

za oduzimanje ne može se odbiti zbog toga 

što u zakonodavstvu države izvršenja nije 

propisana ista vrsta poreza ili davanja ili 

ono ne sadržava istu vrstu pravila o 

porezima, davanjima, carinama i razmjeni 

valuta kao i zakonodavstvo države 

izdavanja; 

(f) ako, u slučaju iz članka 3. stavka 2., 

postupanje na kojem se temelji nalog za 

oduzimanje nije kazneno djelo u skladu sa 

zakonodavstvom države izvršenja; 

međutim, u odnosu na poreze ili davanja, 

carine i razmjenu valuta, izvršenje naloga 

za oduzimanje ne može se odbiti zbog toga 

što u zakonodavstvu države izvršenja nije 

propisana ista vrsta poreza ili davanja ili 

ono ne sadržava istu vrstu pravila ili 

kaznenih djela povezanih s porezima, 

davanjima, carinama i razmjenom valuta 

kao i zakonodavstvo države izdavanja; 

Or. en 
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Amandman  165 

Nuno Melo, Axel Voss 

 

Prijedlog uredbe 

Članak 9. – stavak 1. – podstavak 1. – točka ga (nova) 

 
Tekst koji je predložila Komisija Izmjena 

 (ga) postoje materijalni razlozi za 

sumnju u to da izvršenje naloga za 

oduzimanje neće biti sukladno s obvezama 

države izvršenja u skladu s člankom 6. 

Ugovora o Europskoj uniji i s Poveljom. 

Or. en 

Obrazloženje 

Podupirem izmjenu koju je uveo izvjestitelj, a kojom se ponavlja tekst donesen u Direktivi 

2014/41/EU o Europskom istražnom nalogu u kaznenim stvarima (Direktiva o EIN-u), za koju 

sam bila izvjestiteljica. Navedenom Direktivom pojačava se načelo uzajamnog priznavanja 

sudskih odluka u području pravosudne suradnje u kaznenim stvarima te se ono treba 

upotrebljavati kao model za buduće instrumente za uzajamno priznavanje. 

 

Amandman  166 

Barbara Spinelli 

 

Prijedlog uredbe 

Članak 9. – stavak 1. – podstavak 1. – točka ga (nova) 

 
Tekst koji je predložila Komisija Izmjena 

 (ga) postoje materijalni razlozi za 

sumnju u to da izvršenje naloga za 

oduzimanje neće biti sukladno s obvezama 

države izvršenja u skladu s člankom 6. 

Ugovora o Europskoj uniji i s Poveljom. 

Or. en 

 

Amandman  167 

Emilian Pavel, Birgit Sippel, Maria Grapini 

 

Prijedlog uredbe 

Članak 9.a (novi) 
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Tekst koji je predložila Komisija Izmjena 

 Članak 9.a 

 Razlozi za obvezno odbijanje priznavanja i 

izvršenja naloga za oduzimanje 

 Tijelo izvršitelj države članice izvršenja 

odbija priznati i izvršiti naloge za 

oduzimanje samo u sljedećim 

slučajevima: 

 (a) izvršenje naloga za oduzimanje 

bilo bi u suprotnosti s načelom ne bis in 

idem; 

 (b) postoji imunitet ili povlastica u 

skladu sa zakonodavstvom države 

izvršenja zbog kojih nije moguće izvršenje 

domaćeg naloga za oduzimanje na 

predmetnoj imovini; 

 (c) zbog prava bona fide treće strane 

nalog za oduzimanje nije moguće izvršiti 

u skladu sa zakonodavstvom države 

izvršenja, uključujući kada je ta 

nemogućnost posljedica primjene pravnih 

lijekova u skladu s člankom 31.; 

 (d) postoje materijalni razlozi za 

sumnju u to da izvršenje naloga za 

oduzimanje neće biti sukladno s obvezama 

države izvršenja u skladu s člankom 6. 

Ugovora o Europskoj uniji i s Poveljom. 

Or. en 

 

Amandman  168 

Emilian Pavel, Birgit Sippel, Maria Grapini 

 

Prijedlog uredbe 

Članak 9.b (novi) 

 
Tekst koji je predložila Komisija Izmjena 

 Članak 9.b 

 Razlozi za neobvezno odbijanje 

priznavanja i izvršenja naloga za 

oduzimanje 
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 1. Tijelo izvršitelj države članice 

izvršenja može odlučiti odbiti priznavanje 

i izvršenje naloga za oduzimanje samo u 

sljedećim slučajevima: 

 (a) potvrda predviđena u članku 7. 

nepotpuna je, očito netočna ili očito ne 

odgovara nalogu za oduzimanje i nije 

popunjena nakon savjetovanja u skladu 

sa stavkom 2.; 

 (b) nalog za oduzimanje temelji se na 

kaznenom djelu počinjenom izvan 

državnog područja države izdavanja te 

djelomično ili u cijelosti na državnom 

području države izvršenja, a postupanje 

zbog kojeg je izdan nalog za oduzimanje 

nije kazneno djelo u državi izvršenja; 

 (c) ako, u slučaju iz članka 3. stavka 

2., postupanje na kojem se temelji nalog 

za oduzimanje nije kazneno djelo u skladu 

sa zakonodavstvom države izvršenja; 

međutim, u odnosu na poreze ili davanja, 

carine i razmjenu valuta, izvršenje naloga 

za oduzimanje ne može se odbiti zbog toga 

što u zakonodavstvu države izvršenja nije 

propisana ista vrsta poreza ili davanja ili 

ono ne sadržava istu vrstu pravila o 

porezima, davanjima, carinama i razmjeni 

valuta kao i zakonodavstvo države 

izdavanja; 

 (d) u skladu s potvrdom iz članka 7. 

osoba nije osobno nazočila suđenju na 

kojem je donesen nalog za oduzimanje 

povezan s pravomoćnom presudom. 

 Taj razlog za odbijanje priznavanja i 

izvršenja, prepoznat samo u točki (d) ovog 

stavka, ne primjenjuje se ako je u potvrdi 

navedeno da je osoba, u skladu sa 

daljnjim postupovnim zahtjevima 

utvrđenima u nacionalnom 

zakonodavstvu države izdavanja: 

 (1) pravodobno osobno pozvana i 

obaviještena o dogovorenom datumu i 

mjestu suđenja na kojem je donesen nalog 

za oduzimanje, ili je drugim sredstvima 

zaprimila službenu obavijest o datumu i 

mjestu suđenja na način da se moglo 
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nedvojbeno utvrditi da je zainteresirana 

osoba znala za dogovoreno suđenje i da je 

pravodobno obaviještena da bi taj nalog 

za oduzimanje mogao biti donesen ako 

zainteresirana osoba ne bude nazočna na 

suđenju; 

 (2) svjesna dogovorenog suđenja, 

ovlastila pravnog savjetnika, kojeg je 

imenovala dotična osoba ili država, da 

zainteresiranu osobu brani na suđenju i 

taj ju je branitelj zaista branio na 

suđenju; ili 

 (3) nakon što joj je uručen nalog za 

oduzimanje i izričito je obaviještena o 

pravu na ponovno suđenje ili na žalbeni 

postupak, u kojem osoba ima pravo 

sudjelovati i kojim se omogućuje novo 

utvrđivanje merituma predmeta, 

uključujući ispitivanje novih dokaza, što 

bi moglo dovesti do ukidanja izvorne 

odluke: 

 – izričito izjavila da zainteresirana osoba 

ne osporava nalog za oduzimanje ili 

 – nije zatražila ponovno suđenje ili 

podnijela žalbu u predviđenom roku. 

 2. U slučajevima iz stavka 1. prije 

donošenja odluke o odbijanju priznavanja 

i izvršenja naloga za oduzimanje, u 

cijelosti ili djelomično, tijelo izvršitelj 

savjetuje se s tijelom izdavateljem 

primjerenim sredstvima i, prema potrebi, 

traži od tijela izdavatelja da bez odgode 

dostavi potrebne informacije. 

 3. Odluka o odbijanju priznavanja i 

izvršenja donosi se bez odgode i o njoj se 

odmah, a najkasnije u roku od tri dana, 

obavješćuje tijelo izdavatelj bilo kojim 

sredstvom koje omogućuje pisani zapis. 

Or. en 

 

Amandman  169 

Maria Grapini, Emilian Pavel 
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Prijedlog uredbe 

Članak 10 – stavak 1. 

 
Tekst koji je predložila Komisija Izmjena 

1. Odluka o priznavanju i izvršenju 

naloga za oduzimanje donosi se, a 

oduzimanje provodi jednako brzo te im se 

daje jednaka prednost kao i u sličnom 

domaćem slučaju, poštujući rokove 

predviđene u ovom članku. 

1. Odluka o priznavanju i izvršenju 

naloga za oduzimanje donosi se, a 

oduzimanje provodi jednako brzo te im se 

daje jednaka prednost kao i u sličnom 

domaćem slučaju, poštujući jasne i 

razumne rokove predviđene u ovom 

članku. 

Or. ro 

 

Amandman  170 

Monica Macovei 

 

Prijedlog uredbe 

Članak 10. 

 
Tekst koji je predložila Komisija Izmjena 

2. Tijelo izvršitelj bez odgode donosi 

odluku o priznavanju i izvršenju naloga za 

oduzimanje, ne dovodeći u pitanje stavak 

5., a najkasnije 30 dana nakon što je tijelo 

izvršitelj zaprimilo nalog za oduzimanje. 

2. Tijelo izvršitelj bez odgode donosi 

odluku o priznavanju i izvršenju naloga za 

oduzimanje, ne dovodeći u pitanje stavak 

5., a najkasnije 15 dana nakon što je tijelo 

izvršitelj zaprimilo nalog za oduzimanje. 

Or. en 

 

Amandman  171 

Ignazio Corrao, Laura Ferrara, Fabio Massimo Castaldo 

 

Prijedlog uredbe 

Članak 10. – stavak 2. 

 
Tekst koji je predložila Komisija Izmjena 

2. Tijelo izvršitelj bez odgode donosi 

odluku o priznavanju i izvršenju naloga za 

oduzimanje, ne dovodeći u pitanje stavak 

5., a najkasnije 30 dana nakon što je tijelo 

izvršitelj zaprimilo nalog za oduzimanje. 

2. Tijelo izvršitelj bez odgode donosi 

odluku o priznavanju i izvršenju naloga za 

oduzimanje, ne dovodeći u pitanje stavak 

5., a najkasnije 10 dana nakon što je tijelo 

izvršitelj zaprimilo nalog za oduzimanje. 
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Or. it 

 

Amandman  172 

Gilles Lebreton, Nicolas Bay 

 

Prijedlog uredbe 

Članak 10. – stavak 2. 

 
Tekst koji je predložila Komisija Izmjena 

2. Tijelo izvršitelj bez odgode donosi 

odluku o priznavanju i izvršenju naloga za 

oduzimanje, ne dovodeći u pitanje stavak 

5., a najkasnije 30 dana nakon što je tijelo 

izvršitelj zaprimilo nalog za oduzimanje. 

2. Tijelo izvršitelj bez odgode donosi 

odluku o priznavanju i izvršenju naloga za 

oduzimanje, ne dovodeći u pitanje stavak 

5., a najkasnije dva mjeseca nakon što je 

tijelo izvršitelj zaprimilo nalog za 

oduzimanje. 

Or. fr 

Amandman  173 

Ignazio Corrao, Laura Ferrara, Fabio Massimo Castaldo 

 

Prijedlog uredbe 

Članak 10. – stavak 3. 

 
Tekst koji je predložila Komisija Izmjena 

3. Tijelo izvršitelj bez odgode 

priopćuje odluku o nalogu za oduzimanje 

tijelu izdavatelju bilo kojim sredstvom koje 

omogućuje pisani zapis. 

3. Tijelo izvršitelj odmah, a 

najkasnije u roku od 10 dana, priopćuje 

odluku o nalogu za oduzimanje tijelu 

izdavatelju bilo kojim sredstvom koje 

omogućuje pisani zapis. 

Or. it 

 

Amandman  174 

Monica Macovei 

 

Prijedlog uredbe 

Članak 10. – stavak 4. 

 
Tekst koji je predložila Komisija Izmjena 

4. Osim ako postoje razlozi za odgodu 

u skladu s člankom 11., tijelo izvršitelj 

provodi oduzimanje bez odgode i ne 

4. Osim ako postoje razlozi za odgodu 

u skladu s člankom 11., tijelo izvršitelj 

provodi oduzimanje bez odgode i ne 
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dovodeći u pitanje stavak 5. ovog članka, a 

najkasnije 30 dana nakon donošenja odluke 

iz stavka 2. ovog članka. 

dovodeći u pitanje stavak 5. ovog članka, a 

najkasnije 15 dana nakon donošenja odluke 

iz stavka 2. ovog članka. 

Or. en 

 

Amandman  175 

Ignazio Corrao, Laura Ferrara, Fabio Massimo Castaldo 

 

Prijedlog uredbe 

Članak 10. – stavak 4. 

 
Tekst koji je predložila Komisija Izmjena 

4. Osim ako postoje razlozi za odgodu 

u skladu s člankom 11., tijelo izvršitelj 

provodi oduzimanje bez odgode i ne 

dovodeći u pitanje stavak 5. ovog članka, a 

najkasnije 30 dana nakon donošenja odluke 

iz stavka 2. ovog članka. 

4. Osim ako postoje razlozi za odgodu 

u skladu s člankom 11., tijelo izvršitelj 

provodi oduzimanje bez odgode i ne 

dovodeći u pitanje stavak 5. ovog članka, a 

najkasnije 10 dana nakon donošenja odluke 

iz stavka 2. ovog članka. 

Or. it 

 

Amandman  176 

Maria Grapini 

 

Prijedlog uredbe 

Članak 10 – stavak 4. 

 
Tekst koji je predložila Komisija Izmjena 

4. Osim ako postoje razlozi za odgodu 

u skladu s člankom 11., tijelo izvršitelj 

provodi oduzimanje bez odgode i ne 

dovodeći u pitanje stavak 5. ovog članka, a 

najkasnije 30 dana nakon donošenja odluke 

iz stavka 2. ovog članka. 

4. Osim ako postoje razlozi za odgodu 

u skladu s člankom 11., tijelo izvršitelj 

provodi oduzimanje bez odgode i ne 

dovodeći u pitanje stavak 5. ovog članka, a 

najkasnije 15 dana nakon donošenja odluke 

iz stavka 2. ovog članka. 

Or. ro 

 

Amandman  177 

Salvatore Domenico Pogliese 
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Prijedlog uredbe 

Članak 10. – stavak 5. 

 
Tekst koji je predložila Komisija Izmjena 

5. Ako u određenom slučaju nije 

moguće poštovati rokove iz stavaka 2. ili 

4., tijelo izvršitelj bez odgode obavješćuje 

tijelo izdavatelja bilo kojim sredstvom 

navodeći razloge za odgodu i savjetuje se s 

tijelom izdavateljem o odgovarajućim 

rokovima za provedbu oduzimanja. U tom 

slučaju rok iz stavaka 2. ili 4. može se 

produljiti za najviše 30 dana. 

5. Ako u određenom slučaju nije 

moguće poštovati rokove iz stavaka 2. ili 

4., tijelo izvršitelj bez odgode obavješćuje 

tijelo izdavatelja bilo kojim sredstvom koje 

omogućuje pisani zapis navodeći razloge 

za odgodu i savjetuje se s tijelom 

izdavateljem o odgovarajućim rokovima za 

provedbu oduzimanja. U tom slučaju rok iz 

stavaka 2. ili 4. može se produljiti za 

najviše 30 dana. 

Or. it 

 

Amandman  178 

Emilian Pavel, Maria Grapini 

 

Prijedlog uredbe 

Članak 10. 

 
Tekst koji je predložila Komisija Izmjena 

5. Ako u određenom slučaju nije 

moguće poštovati rokove iz stavaka 2. ili 

4., tijelo izvršitelj bez odgode obavješćuje 

tijelo izdavatelja bilo kojim sredstvom 

navodeći razloge za odgodu i savjetuje se s 

tijelom izdavateljem o odgovarajućim 

rokovima za provedbu oduzimanja. U tom 

slučaju rok iz stavaka 2. ili 4. može se 

produljiti za najviše 30 dana. 

5. Ako u određenom slučaju nije 

moguće poštovati rokove iz stavaka 2. ili 

4., tijelo izvršitelj najkasnije u roku od tri 

radna dana obavješćuje tijelo izdavatelja 

bilo kojim sredstvom navodeći razloge za 

odgodu i savjetuje se s tijelom 

izdavateljem o odgovarajućim rokovima za 

provedbu oduzimanja. U tom slučaju rok iz 

stavaka 2. ili 4. može se produljiti za 

najviše 30 dana. 

Or. en 

 

Amandman  179 

Monica Macovei 

 

Prijedlog uredbe 

Članak 10. 
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Tekst koji je predložila Komisija Izmjena 

5. Ako u određenom slučaju nije 

moguće poštovati rokove iz stavaka 2. ili 

4., tijelo izvršitelj bez odgode obavješćuje 

tijelo izdavatelja bilo kojim sredstvom 

navodeći razloge za odgodu i savjetuje se s 

tijelom izdavateljem o odgovarajućim 

rokovima za provedbu oduzimanja. U tom 

slučaju rok iz stavaka 2. ili 4. može se 

produljiti za najviše 30 dana. 

5. Ako u određenom slučaju nije 

moguće poštovati rokove iz stavaka 2. ili 

4., tijelo izvršitelj bez odgode obavješćuje 

tijelo izdavatelja bilo kojim sredstvom 

navodeći razloge za odgodu i savjetuje se s 

tijelom izdavateljem o odgovarajućim 

rokovima za provedbu oduzimanja. U tom 

slučaju rok iz stavaka 2. ili 4. može se 

produljiti do najviše 30 dana. 

Or. en 

 

Amandman  180 

Emil Radev 

 

Prijedlog uredbe 

Članak 11 – stavak 2. 

 
Tekst koji je predložila Komisija Izmjena 

2. Tijelo izvršitelj bez odgode i bilo 

kojim sredstvom koje omogućuje pisani 

zapis izvješćuje tijelo izdavatelja o odgodi 

izvršenja naloga , među ostalim o 

razlozima za odgodu i, ako je moguće, o 

očekivanom trajanju odgode. 

2. Tijelo izvršitelj bez odgode i bilo 

kojim sredstvom koje omogućuje pisani 

zapis izvješćuje tijelo izdavatelja o odgodi 

izvršenja naloga, među ostalim o razlozima 

za odgodu i, ako je moguće, o očekivanom 

trajanju odgode. U slučaju odgode u 

skladu s odredbama podstavka (b), tijelo 

izdavatelj u slučajevima izvršenja naloga 

za oduzimanje u više država članica izdaje 

nove upute u pogledu točnog iznosa novca 

koji podliježe oduzimanju. 

Or. bg 

 

Amandman  181 

Ignazio Corrao, Laura Ferrara, Fabio Massimo Castaldo 

 

Prijedlog uredbe 

Članak 11. – stavak 2. 

 
Tekst koji je predložila Komisija Izmjena 



AM\1138070HR.docx 59/105 PE612.375v01-00 

 HR 

2. Tijelo izvršitelj bez odgode i bilo 

kojim sredstvom koje omogućuje pisani 

zapis izvješćuje tijelo izdavatelja o odgodi 

izvršenja naloga, među ostalim o razlozima 

za odgodu i, ako je moguće, o očekivanom 

trajanju odgode. 

2. Tijelo izvršitelj bez odgode, a 

najkasnije u roku od 24 sata, bilo kojim 

sredstvom koje omogućuje pisani zapis 

izvješćuje tijelo izdavatelja o odgodi 

izvršenja naloga , među ostalim o 

razlozima za odgodu i o očekivanom 

trajanju odgode. 

Or. it 

 

Amandman  182 

Ignazio Corrao, Laura Ferrara, Fabio Massimo Castaldo 

 

Prijedlog uredbe 

Članak 11. – stavak 3. 

 
Tekst koji je predložila Komisija Izmjena 

3. Čim razlog za odgodu prestane 

postojati, tijelo izvršitelj bez odgode 

poduzima nužne mjere za izvršenje naloga 

i o tome obavješćuje tijelo izdavatelja bilo 

kojim sredstvom koje omogućuje pisani 

zapis. 

3. Čim razlog za odgodu prestane 

postojati, tijelo izvršitelj odmah, a 

najkasnije u roku od 10 dana, poduzima 

nužne mjere za izvršenje naloga i o tome 

obavješćuje tijelo izdavatelja bilo kojim 

sredstvom koje omogućuje pisani zapis. 

Or. it 

 

Amandman  183 

Emilian Pavel, Birgit Sippel, Maria Grapini 

 

Prijedlog uredbe 

Članak 11.a (novi) 

 
Tekst koji je predložila Komisija Izmjena 

 Članak 11.a 

 Obveza obavješćivanja zainteresiranih 

strana o izvršenju naloga za oduzimanje 

 1. Države članice poduzimaju potrebne 

mjere kako bi osigurale da se nalog za 

oduzimanje priopći zainteresiranoj 

fizičkoj ili pravnoj osobi, uključujući sve 

bona fide treće strane, najkasnije 48 sati 

od njegova izvršenja. U takvom 
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priopćenju navodi se razlog ili razlozi za 

dotični nalog. 

 2. Države članice poduzimaju potrebne 

mjere kako bi osigurale da osobe na koje 

se odnose mjere predviđene u okviru ove 

Uredbe imaju pravo na učinkovita pravna 

sredstva i na pravično suđenje kako bi 

sačuvale svoja prava. 

 3. Ne dovodeći u pitanje 

Direktivu 2012/13/EU i 

Direktivu 2013/48/EU, osobe čija je 

imovina zahvaćena nalogom za 

oduzimanje imaju pravo na odvjetnika 

tijekom čitavog postupka oduzimanja u 

vezi s određivanjem imovinske koristi i 

predmeta kako bi ostvarile svoja prava. 

Dotične osobe obavješćuju se da imaju to 

pravo. 

 4. Zainteresirana osoba ima učinkovitu 

mogućnost za osporavanje okolnosti 

slučaja, uključujući posebne činjenice i 

dostupne dokaze na temelju kojih se 

smatra da je dotična imovina izvedena iz 

kriminalnih radnji. 

 5. Treće strane imaju pravo tražiti pravo 

vlasništva ili druga imovinska prava. 

 6. Ako, kao rezultat kaznenog djela, žrtve 

imaju potraživanja prema osobama koje 

podliježu mjeri oduzimanja predviđenoj 

na temelju ove Uredbe, države članice 

poduzimaju potrebne mjere kako bi 

osigurale da mjera oduzimanja ne 

sprečava te žrtve u traženju naknade za 

svoja potraživanja. 

Or. en 

 

Amandman  184 

Emilian Pavel, Maria Grapini 

 

Prijedlog uredbe 

Članak 12. – stavak 1. 

 
Tekst koji je predložila Komisija Izmjena 
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Ako se nalog za oduzimanje ne može 

izvršiti čak ni nakon savjetovanja s tijelom 

izdavateljem jer je imovina koju treba 

oduzeti već oduzeta, nestala, uništena ili se 

ne nalazi na lokaciji navedenoj u potvrdi ili 

lokacija imovine nije dovoljno precizno 

opisana, o tome se bez odgode obavješćuje 

tijelo izdavatelj. Ako je moguće, nalog se 

može izvršiti na drugoj imovini u skladu s 

člankom 8. stavcima 2. ili 3. 

Ako se nalog za oduzimanje ne može 

izvršiti čak ni nakon savjetovanja s tijelom 

izdavateljem jer je imovina koju treba 

oduzeti već oduzeta, nestala, uništena ili se 

ne nalazi na lokaciji navedenoj u potvrdi ili 

lokacija imovine nije dovoljno precizno 

opisana, o tome se najkasnije u roku od tri 

radna dana obavješćuje tijelo izdavatelj. 

Ako je moguće, nalog se može izvršiti na 

drugoj imovini u skladu s člankom 8. 

stavcima 2. ili 3. 

Or. en 

 

Amandman  185 

Ignazio Corrao, Laura Ferrara, Fabio Massimo Castaldo 

 

Prijedlog uredbe 

Članak 12. – stavak 1. 

 
Tekst koji je predložila Komisija Izmjena 

Ako se nalog za oduzimanje ne može 

izvršiti čak ni nakon savjetovanja s tijelom 

izdavateljem jer je imovina koju treba 

oduzeti već oduzeta, nestala, uništena ili se 

ne nalazi na lokaciji navedenoj u potvrdi ili 

lokacija imovine nije dovoljno precizno 

opisana, o tome se bez odgode obavješćuje 

tijelo izdavatelj. Ako je moguće, nalog se 

može izvršiti na drugoj imovini u skladu s 

člankom 8. stavcima 2. ili 3. 

Ako se nalog za oduzimanje ne može 

izvršiti čak ni nakon savjetovanja s tijelom 

izdavateljem jer je imovina koju treba 

oduzeti već oduzeta, nestala, uništena ili se 

ne nalazi na lokaciji navedenoj u potvrdi ili 

lokacija imovine nije dovoljno precizno 

opisana, o tome se odmah, a najkasnije u 

roku od 24 sata, obavješćuje tijelo 

izdavatelj. Ako je moguće, nalog se može 

izvršiti na drugoj imovini u skladu s 

člankom 8. stavcima 2. ili 3. 

Or. it 

 

Amandman  186 

Monica Macovei 

 

Prijedlog uredbe 

Članak 12. – stavak 1. 

 
Tekst koji je predložila Komisija Izmjena 
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Ako se nalog za oduzimanje ne može 

izvršiti čak ni nakon savjetovanja s tijelom 

izdavateljem jer je imovina koju treba 

oduzeti već oduzeta, nestala, uništena ili se 

ne nalazi na lokaciji navedenoj u potvrdi ili 

lokacija imovine nije dovoljno precizno 

opisana, o tome se bez odgode obavješćuje 

tijelo izdavatelj. Ako je moguće, nalog se 

može izvršiti na drugoj imovini u skladu s 

člankom 8. stavcima 2. ili 3. 

Ako se nalog za oduzimanje ne može 

izvršiti čak ni nakon savjetovanja s tijelom 

izdavateljem jer je imovina koju treba 

oduzeti već oduzeta, nestala, uništena ili se 

ne nalazi na lokaciji navedenoj u potvrdi ili 

lokacija imovine nije dovoljno precizno 

opisana, o tome se u roku od najviše 48 

sati obavješćuje tijelo izdavatelj. Ako je 

moguće, nalog se može izvršiti na drugoj 

imovini u skladu s člankom 8. stavcima 2. 

ili 3. 

Or. en 

 

Amandman  187 

Ignazio Corrao, Laura Ferrara, Fabio Massimo Castaldo 

 

Prijedlog uredbe 

Članak 13. – stavak 1. – točka a 

 
Tekst koji je predložila Komisija Izmjena 

(a) izdavanje naloga nužno je i 

razmjerno kako bi se moglo privremeno 

spriječiti uništavanje, mijenjanje, 

preseljenje, prijenos imovine ili 

raspolaganje njome u cilju mogućeg 

naknadnog oduzimanja uzimajući u obzir 

prava predmetne osobe; 

(a) izdavanje naloga nužno je i 

razmjerno kako bi se moglo privremeno 

spriječiti uništavanje, mijenjanje, 

preseljenje, prijenos imovine ili 

raspolaganje njome u cilju mogućeg 

naknadnog oduzimanja uzimajući u obzir 

prava predmetne osobe i mogućih bona 

fide trećih strana; 

Or. it 

 

Amandman  188 

Emil Radev 

 

Prijedlog uredbe 

Članak 13. – stavak 1. – točka b 

 
Tekst koji je predložila Komisija Izmjena 

(b) nalog se mogao izdati pod istim 

uvjetima u sličnom domaćem slučaju i 

(b) (Ne odnosi se na hrvatsku verziju.) 

Or. bg 



AM\1138070HR.docx 63/105 PE612.375v01-00 

 HR 

 

Amandman  189 

Ignazio Corrao, Laura Ferrara, Fabio Massimo Castaldo 

 

Prijedlog uredbe 

Članak 13. – stavak 1. – točka c 

 
Tekst koji je predložila Komisija Izmjena 

(c) razlog ili razlozi za izdavanje 

naloga barem su sažeto pravilno navedeni. 

(c) razlog ili razlozi za izdavanje 

naloga pravilno su navedeni. 

Or. it 

 

Amandman  190 

Emilian Pavel, Maria Grapini 

 

Prijedlog uredbe 

Članak 13. – stavak 1. – točka c 

 
Tekst koji je predložila Komisija Izmjena 

(c) razlog ili razlozi za izdavanje 

naloga barem su sažeto pravilno navedeni. 

(c) razlog ili razlozi za izdavanje 

naloga pravilno su navedeni. 

Or. en 

 

Amandman  191 

Eva Joly 

 

Prijedlog uredbe 

Članak 14. – stavak 1. 

 
Tekst koji je predložila Komisija Izmjena 

1. Tijelo izdavatelj šalje nalog za 

zamrzavanje na obrascu iz članka 16. 

izravno tijelu izvršitelju ili, prema potrebi, 

središnjem tijelu iz članka 27. stavka 2. 

bilo kojim sredstvom koje omogućuje 

pisani zapis pod uvjetima kojima se tijelu 

izvršitelju omogućuje da utvrdi 

vjerodostojnost. 

1. Tijelo izdavatelj šalje nalog za 

zamrzavanje na obrascu iz članka 16. 

izravno tijelu izvršitelju i obavješćuje o 

tome središnje tijelo iz članka 27. stavka 2. 

bilo kojim sredstvom koje omogućuje 

pisani zapis pod uvjetima kojima se tijelu 

izvršitelju omogućuje da utvrdi 

vjerodostojnost. 
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Or. en 

Obrazloženje 

Središnje tijelo treba bilježiti sve naloge za oduzimanje i zamrzavanje na nacionalnoj razini i 

stoga treba biti obaviješteno o slanju (povezano s našom izmjenom članka 27. stavka 2.). 

 

Amandman  192 

Emilian Pavel, Maria Grapini 

 

Prijedlog uredbe 

Članak 14. – stavak 8. 

 
Tekst koji je predložila Komisija Izmjena 

8. Kada tijelo izvršitelj koje zaprimi 

nalog za zamrzavanje nije nadležno za 

njegovo priznavanje i poduzimanje mjera 

potrebnih za njegovo izvršenje, ono bez 

odgode šalje nalog za zamrzavanje 

nadležnom tijelu izvršitelju u svojoj državi 

članici i primjereno obavješćuje tijelo 

izdavatelja. 

8. Kada tijelo izvršitelj koje zaprimi 

nalog za zamrzavanje nije nadležno za 

njegovo priznavanje i poduzimanje mjera 

potrebnih za njegovo izvršenje, ono bez 

odgode ili najkasnije u roku od tri radna 

dana šalje nalog za zamrzavanje 

nadležnom tijelu izvršitelju u svojoj državi 

članici i primjereno obavješćuje tijelo 

izdavatelja. 

Or. en 

 

Amandman  193 

Monica Macovei 

 

Prijedlog uredbe 

Članak 14. – stavak 8. 

 
Tekst koji je predložila Komisija Izmjena 

8. Kada tijelo izvršitelj koje zaprimi 

nalog za zamrzavanje nije nadležno za 

njegovo priznavanje i poduzimanje mjera 

potrebnih za njegovo izvršenje, ono bez 

odgode šalje nalog za zamrzavanje 

nadležnom tijelu izvršitelju u svojoj državi 

članici i primjereno obavješćuje tijelo 

izdavatelja. 

8. Kada tijelo izvršitelj koje zaprimi 

nalog za zamrzavanje nije nadležno za 

njegovo priznavanje i poduzimanje mjera 

potrebnih za njegovo izvršenje, ono bez 

odgode, a najkasnije u roku od 24 sata, 

šalje nalog za zamrzavanje nadležnom 

tijelu izvršitelju u svojoj državi članici i 

primjereno obavješćuje tijelo izdavatelja. 

Or. en 
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Amandman  194 

Maria Grapini 

 

Prijedlog uredbe 

Članak 15 – stavak 1. 

 
Tekst koji je predložila Komisija Izmjena 

1. Nalog za zamrzavanje može se slati 

u skladu s člankom 14. samo jednoj državi 

izvršenja odjedanput. 

1. U načelu, nalog za zamrzavanje 

može se slati u skladu s člankom 14. samo 

jednoj državi izvršenja odjedanput. 

Or. ro 

 

Amandman  195 

Eva Joly 

 

Prijedlog uredbe 

Članak 17. – stavak 1. 

 
Tekst koji je predložila Komisija Izmjena 

Tijelo izvršitelj bez dodatnih formalnosti 

priznaje nalog za zamrzavanje poslan u 

skladu s člankom 14. i poduzima nužne 

mjere za njegovo izvršenje osim ako se to 

tijelo odluči pozvati na jedan od razloga za 

odbijanje priznavanja i izvršenja iz članka 

18. ili na jedan od razloga za odgodu iz 

članka 20. 

Tijelo izvršitelj bez dodatnih formalnosti 

priznaje nalog za zamrzavanje poslan u 

skladu s člankom 14. i poduzima nužne 

mjere za njegovo izvršenje osim ako se to 

tijelo odluči pozvati na jedan od razloga za 

odbijanje priznavanja i izvršenja iz članka 

18. ili na jedan od razloga za odgodu iz 

članka 20. Čim je nalog za izvršenje 

izvršen, tijelo izvršitelj obavješćuje tijelo 

izdavatelja bilo kojim sredstvom koje 

omogućuje pisani zapis. 

Or. en 

Obrazloženje 

Kako bi se u što većoj mjeri izbjeglo istodobno izvršenje naloga za zamrzavanje u različitim 

državama članicama, države članice trebaju imati strogu obvezu međusobno se informirati o 

uspješnom izvršenju naloga za zamrzavanje. To postoji za naloge za oduzimanje u članku 8. 

 

Amandman  196 

Emilian Pavel, Maria Grapini 
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Prijedlog uredbe 

Članak 18. 

 
Tekst koji je predložila Komisija Izmjena 

Članak 18. Briše se. 

Razlozi za odbijanje priznanja i izvršenja 

naloga za zamrzavanje 

 

1. Tijelo izvršitelj može odlučiti odbiti 

priznavanje i izvršenje naloga za 

zamrzavanje samo u sljedećim 

slučajevima: 

 

(a) obrazac predviđen u članku 16. 

nepotpun je ili očito netočan i nije 

popunjen nakon savjetovanja u skladu sa 

stavkom 2.; 

 

(b) izvršenje naloga bilo bi u suprotnosti s 

načelom ne bis in idem; 

 

(c) postoji imunitet ili povlastica u skladu 

sa zakonodavstvom države izvršenja zbog 

kojih nije moguće izvršenje domaćeg 

naloga za zamrzavanje na predmetnoj 

imovini; 

 

(d) nalog se temelji na kaznenom djelu 

počinjenom izvan državnog područja 

države izdavanja te djelomično ili u 

cijelosti na državnom području države 

izvršenja, a postupanje zbog kojeg je izdan 

nalog za zamrzavanje nije kazneno djelo u 

državi izvršenja; 

 

(e) ako, u slučaju iz članka 3. stavka 2., 

postupanje na kojem se temelji nalog za 

zamrzavanje nije kazneno djelo u skladu 

sa zakonodavstvom države izvršenja; 

međutim, u odnosu na poreze ili davanja, 

carine i razmjenu valuta, izvršenje naloga 

za zamrzavanje ne može se odbiti zbog 

toga što u zakonodavstvu države izvršenja 

nije propisana ista vrsta poreza ili davanja 

ili ono ne sadržava istu vrstu pravila o 

porezima, davanjima, carinama i razmjeni 

valuta kao i zakonodavstvo države 

izdavanja. 

 

2. U slučajevima iz stavka 1. prije 

donošenja odluke o odbijanju priznavanja 
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ili izvršenja naloga za zamrzavanje, u 

cijelosti ili djelomično, tijelo izvršitelj 

savjetuje se s tijelom izdavateljem 

primjerenim sredstvima i, prema potrebi, 

traži od tijela izdavatelja da bez odgode 

dostavi sve potrebne informacije. 

3. Tijelo izvršitelj može odlučiti povući 

nalog za zamrzavanje ako tijekom 

izvršenja sazna da se primjenjuje jedan od 

razloga za odbijanje priznavanja ili 

izvršenja. 

 

Or. en 

 

Amandman  197 

Barbara Spinelli 

 

Prijedlog uredbe 

Članak 18. – stavak 1. – uvodni dio 

 
Tekst koji je predložila Komisija Izmjena 

1. Tijelo izvršitelj može odlučiti odbiti 

priznavanje i izvršenje naloga za 

zamrzavanje samo u sljedećim 

slučajevima: 

1. Tijelo izvršitelj odlučuje odbiti 

priznavanje i izvršenje naloga za 

zamrzavanje u sljedećim slučajevima: 

Or. en 

 

Amandman  198 

Emil Radev 

 

Prijedlog uredbe 

Članak 18. – stavak 1. – točka a 

 
Tekst koji je predložila Komisija Izmjena 

(а) obrazac predviđen u članku 16. 

nepotpun je ili očito netočan i nije 

popunjen nakon savjetovanja u skladu sa 

stavkom 2.; 

(а) obrazac predviđen u članku 16. nije 

preveden na službeni jezik tijela izvršitelja 

ili je nepotpun ili očito netočan i nije 

popunjen nakon savjetovanja u skladu sa 

stavkom 2.; 

Or. bg 
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Amandman  199 

Eva Joly 

 

Prijedlog uredbe 

Članak 18. – stavak 1. – točka aa (nova) 

 
Tekst koji je predložila Komisija Izmjena 

 (aa) postoje materijalni razlozi za 

sumnju u to da izvršenje naloga za 

zamrzavanje neće biti sukladno s 

obvezama države izvršenja u skladu s 

člankom 6. Ugovora o Europskoj uniji i s 

Poveljom o temeljnim pravima; 

Or. en 

 

Amandman  200 

Monica Macovei 

 

Prijedlog uredbe 

Članak 18. – stavak 1. – točka c 

 
Tekst koji je predložila Komisija Izmjena 

(c) postoji imunitet ili povlastica u 

skladu sa zakonodavstvom države 

izvršenja zbog kojih nije moguće izvršenje 

domaćeg naloga za zamrzavanje na 

predmetnoj imovini; 

Briše se. 

Or. en 

 

Amandman  201 

Eva Joly 

 

Prijedlog uredbe 

Članak 18. – stavak 1. – točka e 

 
Tekst koji je predložila Komisija Izmjena 

(e) ako, u slučaju iz članka 3. stavka 2., 

postupanje na kojem se temelji nalog za 

zamrzavanje nije kazneno djelo u skladu sa 

(e) ako, u slučaju iz članka 3. stavka 2., 

postupanje na kojem se temelji nalog za 

zamrzavanje nije kazneno djelo u skladu sa 
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zakonodavstvom države izvršenja; 

međutim, u odnosu na poreze ili davanja, 

carine i razmjenu valuta, izvršenje naloga 

za zamrzavanje ne može se odbiti zbog 

toga što u zakonodavstvu države izvršenja 

nije propisana ista vrsta poreza ili davanja 

ili ono ne sadržava istu vrstu pravila o 

porezima, davanjima, carinama i razmjeni 

valuta kao i zakonodavstvo države 

izdavanja. 

zakonodavstvom države izvršenja; 

međutim, u odnosu na poreze ili davanja, 

carine i razmjenu valuta, izvršenje naloga 

za zamrzavanje ne može se odbiti zbog 

toga što u zakonodavstvu države izvršenja 

nije propisana ista vrsta poreza ili davanja 

ili ono ne sadržava istu vrstu pravila ili 

kaznenih djela povezanih s porezima, 

davanjima, carinama i razmjenom valuta 

kao i zakonodavstvo države izdavanja; 

Or. en 

 

Amandman  202 

Nuno Melo, Axel Voss 

 

Prijedlog uredbe 

Članak 18. – stavak 1. – točka ea (nova) 

 
Tekst koji je predložila Komisija Izmjena 

 (ea) postoje materijalni razlozi za 

sumnju u to da izvršenje naloga za 

zamrzavanje neće biti sukladno s 

obvezama države izvršenja u skladu s 

člankom 6. Ugovora o Europskoj uniji i s 

Poveljom. 

Or. en 

Obrazloženje 

Podupirem izmjenu koju je uveo izvjestitelj, a kojom se ponavlja tekst donesen u Direktivi 

2014/41/EU o Europskom istražnom nalogu u kaznenim stvarima (Direktiva o EIN-u), za koju 

sam bila izvjestiteljica. Navedenom Direktivom pojačava se načelo uzajamnog priznavanja 

sudskih odluka u području pravosudne suradnje u kaznenim stvarima te se ono treba 

upotrebljavati kao model za buduće instrumente za uzajamno priznavanje. 

 

Amandman  203 

Barbara Spinelli 

 

Prijedlog uredbe 

Članak 18. – stavak 1. – točka ea (nova) 

 
Tekst koji je predložila Komisija Izmjena 
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 (ea) postoje materijalni razlozi za 

sumnju u to da izvršenje naloga za 

oduzimanje neće biti sukladno s obvezama 

države izvršenja u skladu s člankom 6. 

Ugovora o Europskoj uniji i s Poveljom. 

Or. en 

 

Amandman  204 

Salvatore Domenico Pogliese 

 

Prijedlog uredbe 

Članak 18. – stavak 3. 

 
Tekst koji je predložila Komisija Izmjena 

3. Tijelo izvršitelj može odlučiti 

povući nalog za zamrzavanje ako tijekom 

izvršenja sazna da se primjenjuje jedan od 

razloga za odbijanje priznavanja ili 

izvršenja. 

3. Tijelo izvršitelj može odlučiti 

povući nalog za zamrzavanje ako tijekom 

izvršenja sazna da se primjenjuje jedan od 

razloga za odbijanje priznavanja ili 

izvršenja. Tijelo izvršitelj priopćuje tijelu 

izdavatelju razloge odluke o povlačenju 

naloga za zamrzavanje bilo kojim 

sredstvom koje omogućuje pisani zapis. 

Or. it 

 

Amandman  205 

Emilian Pavel, Birgit Sippel, Maria Grapini 

 

Prijedlog uredbe 

Članak 18.a (novi) 

 
Tekst koji je predložila Komisija Izmjena 

 Članak 18.a 

 Razlozi za obvezno odbijanje priznanja i 

izvršenja naloga za zamrzavanje 

 1. Tijelo izvršitelj države članice 

izvršenja odbija priznati i izvršiti naloge 

za zamrzavanje samo u sljedećim 

slučajevima: 

 (a) izvršenje naloga bilo bi u 

suprotnosti s načelom ne bis in idem; 
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 (b) postoji imunitet ili povlastica u 

skladu sa zakonodavstvom države 

izvršenja zbog kojih nije moguće izvršenje 

domaćeg naloga za zamrzavanje na 

predmetnoj imovini; 

 (c) zbog prava bona fide treće strane 

nalog za zamrzavanje nije moguće izvršiti 

u skladu sa zakonodavstvom države 

izvršenja, uključujući kada je ta 

nemogućnost posljedica primjene pravnih 

lijekova u skladu s člankom 31.; 

 (d) postoje materijalni razlozi za 

sumnju u to da izvršenje naloga za 

zamrzavanje neće biti sukladno s 

obvezama države izvršenja u skladu s 

člankom 6. Ugovora o Europskoj uniji i s 

Poveljom. 

Or. en 

 

Amandman  206 

Emilian Pavel, Birgit Sippel, Maria Grapini 

 

Prijedlog uredbe 

Članak 18.b (novi) 

 
Tekst koji je predložila Komisija Izmjena 

 Članak 18.b 

 Razlozi za neobvezno odbijanje priznanja 

i izvršenja naloga za zamrzavanje 

 1. Tijelo izvršitelj države članice 

izvršenja može odlučiti odbiti priznavanje 

i izvršenje naloga za zamrzavanje samo u 

sljedećim slučajevima: 

 (a) obrazac predviđen u članku 16. 

nepotpun je ili očito netočan i nije 

popunjen nakon savjetovanja u skladu sa 

stavkom 2.; 

 (b) nalog se temelji na kaznenom 

djelu počinjenom izvan državnog 

područja države izdavanja te djelomično 

ili u cijelosti na državnom području 

države izvršenja, a postupanje zbog kojeg 
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je izdan nalog za zamrzavanje nije 

kazneno djelo u državi izvršenja; 

 (c) ako, u slučaju iz članka 3. stavka 

2., postupanje na kojem se temelji nalog 

za zamrzavanje nije kazneno djelo u 

skladu sa zakonodavstvom države 

izvršenja; međutim, u odnosu na poreze ili 

davanja, carine i razmjenu valuta, 

izvršenje naloga za zamrzavanje ne može 

se odbiti zbog toga što u zakonodavstvu 

države izvršenja nije propisana ista vrsta 

poreza ili davanja ili ono ne sadržava istu 

vrstu pravila o porezima, davanjima, 

carinama i razmjeni valuta kao i 

zakonodavstvo države izdavanja; 

 2. U slučajevima iz stavka 1. prije 

donošenja odluke o odbijanju priznavanja 

ili izvršenja naloga za zamrzavanje, u 

cijelosti ili djelomično, tijelo izvršitelj 

savjetuje se s tijelom izdavateljem 

primjerenim sredstvima i, prema potrebi, 

traži od tijela izdavatelja da bez odgode 

dostavi sve potrebne informacije. 

 3. Tijelo izvršitelj može odlučiti 

povući nalog za zamrzavanje ako tijekom 

izvršenja sazna da se primjenjuje jedan od 

razloga za odbijanje priznavanja ili 

izvršenja. 

Or. en 

 

Amandman  207 

Emil Radev 

 

Prijedlog uredbe 

Članak 19 – stavak 2. 

 
Tekst koji je predložila Komisija Izmjena 

2. Ako je tijelo izdavatelj navelo u 

nalogu za zamrzavanje da postoji legitimna 

osnova vjerovati da će se predmetna 

imovina neizbježno preseliti ili uništiti i da 

je nužno hitno zamrzavanje, ili ako je tijelo 

izdavatelj navelo u nalogu za zamrzavanje 

da se mjera zamrzavanja mora izvršiti na 

2. Ako je tijelo izdavatelj navelo u 

nalogu za zamrzavanje da postoji legitimna 

osnova vjerovati da će se predmetna 

imovina neizbježno preseliti ili uništiti i da 

je nužno hitno zamrzavanje, ili ako je tijelo 

izdavatelj navelo u nalogu za zamrzavanje 

da se mjera zamrzavanja mora izvršiti na 
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određeni datum, tijelo izvršitelj u cijelosti 

uzima u obzir taj zahtjev. 

određeni datum, tijelo izvršitelj, u mjeri u 

kojoj je to moguće, u cijelosti uzima u 

obzir taj zahtjev. 

Or. bg 

 

Amandman  208 

Emilian Pavel, Maria Grapini 

 

Prijedlog uredbe 

Članak 19. – stavak 3. 

 
Tekst koji je predložila Komisija Izmjena 

3. Tijelo izvršitelj što je prije moguće 

donosi odluku o priznavanju i izvršenju 

naloga za zamrzavanje ili o savjetovanju s 

tijelom izdavateljem u skladu s člankom 

18. stavkom 2., ne dovodeći u pitanje 

stavak 7. ovog članka, a najkasnije 24 sata 

nakon što je zaprimilo nalog za 

zamrzavanje. 

3. Tijelo izvršitelj što je prije moguće 

donosi odluku o priznavanju i izvršenju 

naloga za zamrzavanje ili o savjetovanju s 

tijelom izdavateljem u skladu s člankom 

18. stavkom 2., ne dovodeći u pitanje 

stavak 7. ovog članka, a najkasnije 48 

radnih sati nakon što je zaprimilo nalog za 

zamrzavanje. 

Or. en 

 

Amandman  209 

Emil Radev 

 

Prijedlog uredbe 

Članak 19 – stavak 3. 

 
Tekst koji je predložila Komisija Izmjena 

3. Tijelo izvršitelj što je prije moguće 

donosi odluku o priznavanju i izvršenju 

naloga za zamrzavanje ili o savjetovanju s 

tijelom izdavateljem u skladu s člankom 

18. stavkom 2., ne dovodeći u pitanje 

stavak 7. ovog članka, a najkasnije 24 sata 

nakon što je zaprimilo nalog za 

zamrzavanje. 

3. Tijelo izvršitelj što je prije moguće 

donosi odluku o priznavanju i izvršenju 

naloga za zamrzavanje ili o savjetovanju s 

tijelom izdavateljem u skladu s člankom 

18. stavkom 2., ne dovodeći u pitanje 

stavak 7. ovog članka, a najkasnije 48 sati 

nakon što je zaprimilo nalog za 

zamrzavanje. 

Or. bg 
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Amandman  210 

Emilian Pavel, Maria Grapini 

 

Prijedlog uredbe 

Članak 19. – stavak 4. 

 
Tekst koji je predložila Komisija Izmjena 

4. Ako se tijelo izvršitelj savjetuje s 

tijelom izdavateljem u skladu s člankom 

18. stavkom 2., tijelo izvršitelj bez odgode 

donosi odluku o priznavanju i izvršenju 

naloga za zamrzavanje. 

4. Ako se tijelo izvršitelj savjetuje s 

tijelom izdavateljem u skladu s člankom 

18. stavkom 2., tijelo izvršitelj najkasnije 

u roku od tri radna dana donosi odluku o 

priznavanju i izvršenju naloga za 

zamrzavanje. 

Or. en 

 

Amandman  211 

Monica Macovei 

 

Prijedlog uredbe 

Članak 19. – stavak 4. 

 
Tekst koji je predložila Komisija Izmjena 

4. Ako se tijelo izvršitelj savjetuje s 

tijelom izdavateljem u skladu s člankom 

18. stavkom 2., tijelo izvršitelj bez odgode 

donosi odluku o priznavanju i izvršenju 

naloga za zamrzavanje. 

4. Ako se tijelo izvršitelj savjetuje s 

tijelom izdavateljem u skladu s člankom 

18. stavkom 2., tijelo izvršitelj bez odgode, 

a najkasnije u roku od 48 sati nakon 

savjetovanja, donosi odluku o priznavanju 

i izvršenju naloga za zamrzavanje. 

Or. en 

 

Amandman  212 

Monica Macovei 

 

Prijedlog uredbe 

Članak 19. 

 
Tekst koji je predložila Komisija Izmjena 

5. Tijelo izvršitelj bez odgode 

priopćuje odluku o nalogu za zamrzavanje 

5. Tijelo izvršitelj odmah, a 

najkasnije u roku od 10 sati, priopćuje 
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tijelu izdavatelju bilo kojim sredstvom koje 

omogućuje pisani zapis. 

odluku o nalogu za zamrzavanje bilo kojim 

sredstvom koje omogućuje pisani zapis. 

Or. en 

 

Amandman  213 

Ignazio Corrao, Laura Ferrara, Fabio Massimo Castaldo 

 

Prijedlog uredbe 

Članak 19. – stavak 5. 

 
Tekst koji je predložila Komisija Izmjena 

5. Tijelo izvršitelj bez odgode 

priopćuje odluku o nalogu za zamrzavanje 

tijelu izdavatelju bilo kojim sredstvom koje 

omogućuje pisani zapis. 

5. Tijelo izvršitelj odmah priopćuje 

odluku o nalogu za zamrzavanje tijelu 

izdavatelju bilo kojim sredstvom koje 

omogućuje pisani zapis. 

Or. it 

 

Amandman  214 

Emil Radev 

 

Prijedlog uredbe 

Članak 19 – stavak 6. 

 
Tekst koji je predložila Komisija Izmjena 

6. Osim ako postoje razlozi za odgodu 

u skladu s člankom 20., tijelo izvršitelj 

provodi zamrzavanje bez odgode i ne 

dovodeći u pitanje stavak 7. ovog članka, a 

najkasnije 24 sata nakon donošenja odluke 

iz stavka 3. ovog članka. 

6. Osim ako postoje razlozi za odgodu 

u skladu s člankom 20., tijelo izvršitelj 

provodi zamrzavanje bez odgode i ne 

dovodeći u pitanje stavak 7. ovog članka, a 

najkasnije 48 sati nakon donošenja odluke 

iz stavka 3. ovog članka. 

Or. bg 

Amandman  215 

Emilian Pavel, Maria Grapini 

 

Prijedlog uredbe 

Članak 19. – stavak 7. 

 
Tekst koji je predložila Komisija Izmjena 
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7. Ako u određenom slučaju nije 

moguće poštovati rokove iz stavaka 3. ili 

6., tijelo izvršitelj bez odgode obavješćuje 

tijelo izdavatelja bilo kojim sredstvom 

navodeći razloge za odgodu i savjetuje se 

sa tijelom izdavateljem o odgovarajućim 

rokovima za provedbu zamrzavanja. 

7. Ako u određenom slučaju nije 

moguće poštovati rokove iz stavaka 3. ili 

6., tijelo izvršitelj bez odgode ili 

najkasnije u roku od tri radna dana 
obavješćuje tijelo izdavatelja bilo kojim 

sredstvom navodeći razloge za odgodu i 

savjetuje se sa tijelom izdavateljem o 

odgovarajućim rokovima za provedbu 

zamrzavanja. 

Or. en 

 

Amandman  216 

Salvatore Domenico Pogliese 

 

Prijedlog uredbe 

Članak 19. – stavak 7. 

 
Tekst koji je predložila Komisija Izmjena 

7. Ako u određenom slučaju nije 

moguće poštovati rokove iz stavaka 3. ili 

6., tijelo izvršitelj bez odgode obavješćuje 

tijelo izdavatelja bilo kojim sredstvom 

navodeći razloge za odgodu i savjetuje se 

sa tijelom izdavateljem o odgovarajućim 

rokovima za provedbu zamrzavanja. 

7. Ako u određenom slučaju nije 

moguće poštovati rokove iz stavaka 3. ili 

6., tijelo izvršitelj bez odgode obavješćuje 

tijelo izdavatelja bilo kojim sredstvom koje 

omogućuje pisani zapis navodeći razloge 

za odgodu i savjetuje se sa tijelom 

izdavateljem o odgovarajućim rokovima za 

provedbu zamrzavanja. 

Or. it 

 

Amandman  217 

Monica Macovei 

 

Prijedlog uredbe 

Članak 20. – stavak 1. – točka 4. 

 
Tekst koji je predložila Komisija Izmjena 

(4) Međutim, ova točka primjenjuje se 

samo ako bi takav nalog imao prednost 

pred naknadnim nacionalnim nalozima za 

zamrzavanje u kaznenim postupcima u 

skladu s nacionalnim zakonodavstvom. 

(4) Međutim, ova točka primjenjuje se 

samo ako bi takav nalog imao prednost 

pred naknadnim nacionalnim nalozima za 

zamrzavanje u kaznenim, građanskim ili 

upravnim postupcima u skladu s 

nacionalnim zakonodavstvom. 
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Or. en 

 

Amandman  218 

Emilian Pavel, Maria Grapini 

 

Prijedlog uredbe 

Članak 20. 

 
Tekst koji je predložila Komisija Izmjena 

2. Tijelo izvršitelj bez odgode i bilo 

kojim sredstvom koje omogućuje pisani 

zapis izvješćuje tijelo izdavatelja o odgodi 

izvršenja naloga , među ostalim o 

razlozima za odgodu i, ako je moguće, o 

očekivanom trajanju odgode. Čim razlog 

za odgodu prestane postojati, tijelo 

izvršitelj odmah poduzima nužne mjere za 

izvršenje naloga i o tome obavješćuje tijelo 

izdavatelja bilo kojim sredstvom koje 

omogućuje pisani zapis. 

2. Tijelo izvršitelj bez odgode ili 

najkasnije u roku od tri radna dana, i bilo 

kojim sredstvom koje omogućuje pisani 

zapis, izvješćuje tijelo izdavatelja o odgodi 

izvršenja naloga, među ostalim o razlozima 

za odgodu i, ako je moguće, o očekivanom 

trajanju odgode. Čim razlog za odgodu 

prestane postojati, tijelo izvršitelj odmah 

poduzima nužne mjere za izvršenje naloga 

i o tome obavješćuje tijelo izdavatelja bilo 

kojim sredstvom koje omogućuje pisani 

zapis. 

Or. en 

 

Amandman  219 

Monica Macovei 

 

Prijedlog uredbe 

Članak 20. 

 
Tekst koji je predložila Komisija Izmjena 

2. Tijelo izvršitelj bez odgode i bilo 

kojim sredstvom koje omogućuje pisani 

zapis izvješćuje tijelo izdavatelja o odgodi 

izvršenja naloga , među ostalim o 

razlozima za odgodu i, ako je moguće, o 

očekivanom trajanju odgode. Čim razlog 

za odgodu prestane postojati, tijelo 

izvršitelj odmah poduzima nužne mjere za 

izvršenje naloga i o tome obavješćuje tijelo 

izdavatelja bilo kojim sredstvom koje 

omogućuje pisani zapis. 

2. Tijelo izvršitelj bez odgode, a 

najkasnije u roku od 24 sata, i bilo kojim 

sredstvom koje omogućuje pisani zapis, 

izvješćuje tijelo izdavatelja o odgodi 

izvršenja naloga, među ostalim o razlozima 

za odgodu i, ako je moguće, o očekivanom 

trajanju odgode. Čim razlog za odgodu 

prestane postojati, tijelo izvršitelj odmah 

poduzima nužne mjere za izvršenje naloga 

i o tome obavješćuje tijelo izdavatelja bilo 

kojim sredstvom koje omogućuje pisani 

zapis. 
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Or. en 

 

Amandman  220 

Emilian Pavel, Maria Grapini 

 

Prijedlog uredbe 

Članak 21. 

 
Tekst koji je predložila Komisija Izmjena 

Članak 21. Briše se. 

Obveza obavješćivanja zainteresiranih 

strana 

 

1. Ne dovodeći u pitanje stavak 22. tijelo 

izvršitelj nakon izvršenja obavješćuje o 

svojoj odluci osobu protiv koje je izdan 

nalog za zamrzavanje i bilo koju 

zainteresiranu stranu, uključujući bona 

fide treće strane o kojima je tijelo izvršitelj 

obaviješteno u skladu s člankom 14. 

stavkom 6. 

 

2. Obavijest sadržava barem sažete 

informacije o razlozima za izdavanje 

naloga za zamrzavanje, o tijelu koje je 

izdalo nalog i o postojećim pravnim 

lijekovima u skladu s nacionalnim 

zakonodavstvom države izvršenja. 

 

Or. en 

 

Amandman  221 

Eva Joly 

 

Prijedlog uredbe 

Članak 21. 

 
Tekst koji je predložila Komisija Izmjena 

2. Obavijest sadržava barem sažete 

informacije o razlozima za izdavanje 

naloga za zamrzavanje, o tijelu koje je 

izdalo nalog i o postojećim pravnim 

lijekovima u skladu s nacionalnim 

zakonodavstvom države izvršenja. 

2. Obavijest sadržava informacije o 

razlozima za izdavanje naloga za 

zamrzavanje, o tijelu koje je izdalo nalog i 

o postojećim pravnim lijekovima u skladu 

s nacionalnim zakonodavstvom države 

izvršenja. 
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Or. en 

Obrazloženje 

Istovjetno amandmanu 53. koji je predložio izvjestitelj: postoji rizik od umanjenja prava 

trećih strana na informacije. 

 

Amandman  222 

Barbara Spinelli 

 

Prijedlog uredbe 

Članak 21. 

 
Tekst koji je predložila Komisija Izmjena 

2. Obavijest sadržava barem sažete 

informacije o razlozima za izdavanje 

naloga za zamrzavanje, o tijelu koje je 

izdalo nalog i o postojećim pravnim 

lijekovima u skladu s nacionalnim 

zakonodavstvom države izvršenja. 

2. Obavijest sadržava informacije o 

razlozima za izdavanje naloga za 

zamrzavanje, o tijelu koje je izdalo nalog i 

o postojećim pravnim lijekovima u skladu 

s nacionalnim zakonodavstvom države 

izvršenja. 

Or. en 

 

Amandman  223 

Salvatore Domenico Pogliese 

 

Prijedlog uredbe 

Članak 21. – stavak 2. 

 
Tekst koji je predložila Komisija Izmjena 

2. Obavijest sadržava barem sažete 

informacije o razlozima za izdavanje 

naloga za zamrzavanje, o tijelu koje je 

izdalo nalog i o postojećim pravnim 

lijekovima u skladu s nacionalnim 

zakonodavstvom države izvršenja. 

2. Obavijest sadržava informacije o 

razlozima za izdavanje naloga za 

zamrzavanje, o tijelu koje je izdalo nalog i 

o postojećim pravnim lijekovima u skladu 

s nacionalnim zakonodavstvom države 

izvršenja. 

Or. it 

Obrazloženje 

Obveza informiranja nužna je kako bi se zaštitilo pravo na obranu osobe kojoj je nalog izdan. 
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Amandman  224 

Emilian Pavel, Birgit Sippel, Maria Grapini 

 

Prijedlog uredbe 

Članak 21.a (novi) 

 
Tekst koji je predložila Komisija Izmjena 

 Članak 21.a 

 Obveza obavješćivanja zainteresiranih 

strana o izvršenju naloga za zamrzavanje 

 1. Države članice poduzimaju 

potrebne mjere kako bi osigurale da se 

nalog za zamrzavanje priopći 

zainteresiranoj fizičkoj ili pravnoj osobi, 

uključujući sve bona fide treće strane, što 

prije nakon njegova izvršenja. U takvom 

priopćenju navodi se razlog ili razlozi za 

dotični nalog. Kada je potrebno izbjeći 

dovođenje u opasnost kaznene istrage, 

nadležna tijela mogu odgoditi priopćenje 

naloga za zamrzavanje zainteresiranoj 

osobi. 

 2. Države članice poduzimaju 

potrebne mjere kako bi osigurale da 

zainteresirane osobe na koje se odnose 

mjere predviđene u okviru ove Uredbe 

imaju pravo na učinkovita pravna 

sredstva i na pravično suđenje kako bi 

sačuvale svoja prava. 

 3. Nalog za zamrzavanje imovine 

ostaje na snazi samo onoliko dugo koliko 

je potrebno da se sačuva imovina s ciljem 

mogućeg naknadnog oduzimanja. 

 4. Države članice osiguravaju 

učinkovitu mogućnost osobe čija imovina 

je zahvaćena za osporavanje pred sudom 

naloga za zamrzavanje, u skladu s 

postupcima predviđenima u nacionalnom 

pravu. Takvim postupcima omogućuje se 

da se prvotni nalog za zamrzavanje, ako 

ga je donijelo nadležno tijelo koje nije 

tijelo sudske vlasti, podnosi tijelu sudske 

vlasti na potvrdu ili reviziju prije nego što 

se može osporavati pred sudom. 
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 5. Zamrznuta imovina koja nije 

naknadno oduzeta odmah se vraća. Uvjeti 

ili postupovna pravila prema kojima se 

takva imovina vraća određeni su 

nacionalnim pravom. 

 6. Ne dovodeći u pitanje Direktivu 

2012/13/EU i Direktivu 2013/48/EU, 

osobe čija je imovina zahvaćena nalogom 

za zamrzavanje imaju pravo na odvjetnika 

tijekom čitavog postupka zamrzavanja u 

vezi s određivanjem imovinske koristi i 

predmeta kako bi ostvarile svoja prava. 

Dotične osobe obavješćuju se da imaju to 

pravo. 

 7. Treće strane imaju pravo tražiti 

pravo vlasništva ili druga imovinska 

prava. 

 8. Obavijest sadržava relevantne 

informacije, na način koji osobi 

omogućuje da podnese zahtjev za 

učinkovit pravni lijek, o razlozima za 

izdavanje naloga za zamrzavanje, o tijelu 

koje je izdalo nalog i o postojećim 

pravnim lijekovima u skladu s 

nacionalnim zakonodavstvom države 

izvršenja. 

Or. en 

 

Amandman  225 

Barbara Spinelli 

 

Prijedlog uredbe 

Članak 22. – stavak 1. 

 
Tekst koji je predložila Komisija Izmjena 

1. Pri izvršavanju naloga za 

zamrzavanje tijelo izdavatelj i tijelo 

izvršitelj vode računa o povjerljivosti 

istrage. 

1. Ne dovodeći u pitanje pravo na 

informacije bilo koje osobe koje se to tiče, 
pri izvršavanju naloga za zamrzavanje 

tijelo izdavatelj i tijelo izvršitelj vode 

računa o povjerljivosti istrage. 

Or. en 
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Obrazloženje 

Potrebno je razjasniti odnos između članka 21. o obvezi informiranja i članka 22. o 

povjerljivosti. Povjerljivost istrage ne znači da se nekome mogu oduzeti prava na informacije. 

 

Amandman  226 

Salvatore Domenico Pogliese 

 

Prijedlog uredbe 

Članak 22. – stavak 2. 

 
Tekst koji je predložila Komisija Izmjena 

2. U skladu sa svojim nacionalnim 

zakonodavstvom tijelo izvršitelj jamči 

povjerljivost činjenica i sadržaja naloga za 

zamrzavanje, osim u mjeri koja je potrebna 

za njegovo izvršenje. Ako tijelo izvršitelj 

ne može ispuniti zahtjev povjerljivosti, ono 

bez odgode obavješćuje tijelo izdavatelja. 

2. U skladu sa svojim nacionalnim 

zakonodavstvom tijelo izvršitelj jamči 

povjerljivost činjenica i sadržaja naloga za 

zamrzavanje, osim u mjeri koja je potrebna 

za njegovo izvršenje. Ako tijelo izvršitelj 

ne može ispuniti zahtjev povjerljivosti, ono 

bez odgode obavješćuje tijelo izdavatelja i 

objašnjava razloge te nemogućnosti bilo 

kojim sredstvom koje omogućuje pisani 

zapis. 

Or. it 

 

Amandman  227 

Emilian Pavel, Maria Grapini 

 

Prijedlog uredbe 

Članak 22. 

 
Tekst koji je predložila Komisija Izmjena 

2. U skladu sa svojim nacionalnim 

zakonodavstvom tijelo izvršitelj jamči 

povjerljivost činjenica i sadržaja naloga za 

zamrzavanje, osim u mjeri koja je potrebna 

za njegovo izvršenje. Ako tijelo izvršitelj 

ne može ispuniti zahtjev povjerljivosti, ono 

bez odgode obavješćuje tijelo izdavatelja. 

2. U skladu sa svojim nacionalnim 

zakonodavstvom tijelo izvršitelj jamči 

povjerljivost činjenica i sadržaja naloga za 

zamrzavanje, osim u mjeri koja je potrebna 

za njegovo izvršenje. Ako tijelo izvršitelj 

ne može ispuniti zahtjev povjerljivosti, ono 

bez odgode, a najkasnije u roku od tri 

radna dana, obavješćuje tijelo izdavatelja. 

Or. en 
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Amandman  228 

Barbara Spinelli 

 

Prijedlog uredbe 

Članak 22. 

 
Tekst koji je predložila Komisija Izmjena 

2. U skladu sa svojim nacionalnim 

zakonodavstvom tijelo izvršitelj jamči 

povjerljivost činjenica i sadržaja naloga za 

zamrzavanje, osim u mjeri koja je potrebna 

za njegovo izvršenje. Ako tijelo izvršitelj 

ne može ispuniti zahtjev povjerljivosti, ono 

bez odgode obavješćuje tijelo izdavatelja. 

2. U skladu sa svojim nacionalnim 

zakonodavstvom i zakonodavstvom EU-a 

tijelo izvršitelj jamči povjerljivost činjenica 

i sadržaja naloga za zamrzavanje, osim u 

mjeri koja je potrebna za njegovo 

izvršenje. Ako tijelo izvršitelj ne može 

ispuniti zahtjev povjerljivosti, ono bez 

odgode obavješćuje tijelo izdavatelja. 

Or. en 

 

Amandman  229 

Emilian Pavel, Maria Grapini 

 

Prijedlog uredbe 

Članak 22. – stavak 3. 

 
Tekst koji je predložila Komisija Izmjena 

3. Za potrebe zaštite istraga u tijeku 

tijelo izdavatelj može tražiti od tijela 

izvršitelja da izvršenje naloga za 

zamrzavanje ograničeno vrijeme drži u 

tajnosti. 

3. Za potrebe zaštite istraga u tijeku 

tijelo izdavatelj može tražiti od tijela 

izvršitelja da izvršenje naloga za 

zamrzavanje ograničeno vrijeme drži u 

tajnosti, ali ne dulje od trenutka kada se 

za predmet pokrene sudski postupak. 

Or. en 

 

Amandman  230 

Salvatore Domenico Pogliese 

 

Prijedlog uredbe 

Članak 23. – stavak 2. 

 
Tekst koji je predložila Komisija Izmjena 

2. Nakon savjetovanja s tijelom 

izdavateljem tijelo izvršitelj, uzimajući u 

2. Nakon savjetovanja s tijelom 

izdavateljem tijelo izvršitelj, uzimajući u 
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obzir okolnosti slučaja, može tijelu 

izdavatelju podnijeti obrazložen zahtjev da 

ograniči razdoblje tijekom kojeg se 

imovina zamrzava. Ako se tijelo izdavatelj 

ne slaže s takvim ograničenjem, ono o 

tome obavješćuje tijelo izvršitelja, 

navodeći razloge. Ako tijelo izdavatelj to 

ne učini u roku od šest tjedana od primitka 

zahtjeva, tijelo izvršitelj može povući 

nalog za zamrzavanje. 

obzir okolnosti slučaja, može tijelu 

izdavatelju podnijeti obrazložen zahtjev da 

ograniči razdoblje tijekom kojeg se 

imovina zamrzava. Ako se tijelo izdavatelj 

ne slaže s takvim ograničenjem, ono o 

tome obavješćuje tijelo izvršitelja, 

navodeći razloge bilo kojim sredstvom 

koje omogućuje pisani zapis. Ako tijelo 

izdavatelj to ne učini u roku od šest tjedana 

od primitka zahtjeva, tijelo izvršitelj može 

povući nalog za zamrzavanje. 

Or. it 

 

Amandman  231 

Monica Macovei 

 

Prijedlog uredbe 

Članak 23. 

 
Tekst koji je predložila Komisija Izmjena 

2. Nakon savjetovanja s tijelom 

izdavateljem tijelo izvršitelj, uzimajući u 

obzir okolnosti slučaja, može tijelu 

izdavatelju podnijeti obrazložen zahtjev da 

ograniči razdoblje tijekom kojeg se 

imovina zamrzava. Ako se tijelo izdavatelj 

ne slaže s takvim ograničenjem, ono o 

tome obavješćuje tijelo izvršitelja, 

navodeći razloge. Ako tijelo izdavatelj to 

ne učini u roku od šest tjedana od primitka 

zahtjeva, tijelo izvršitelj može povući 

nalog za zamrzavanje. 

2. Nakon savjetovanja s tijelom 

izdavateljem tijelo izvršitelj, uzimajući u 

obzir okolnosti slučaja, može tijelu 

izdavatelju podnijeti obrazložen zahtjev, 

popraćen dokazima povezanima s tim 

okolnostima, da ograniči razdoblje tijekom 

kojeg se imovina zamrzava. Ako se tijelo 

izdavatelj ne slaže s takvim ograničenjem, 

ono o tome obavješćuje tijelo izvršitelja, 

navodeći razloge. Ako tijelo izdavatelj to 

ne učini u roku od šest tjedana od primitka 

zahtjeva, tijelo izvršitelj može povući 

nalog za zamrzavanje. 

Or. en 

 

Amandman  232 

Maria Grapini 

 

Prijedlog uredbe 

Članak 23 – stavak 2. 
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Tekst koji je predložila Komisija Izmjena 

2. Nakon savjetovanja s tijelom 

izdavateljem tijelo izvršitelj, uzimajući u 

obzir okolnosti slučaja, može tijelu 

izdavatelju podnijeti obrazložen zahtjev da 

ograniči razdoblje tijekom kojeg se 

imovina zamrzava. Ako se tijelo izdavatelj 

ne slaže s takvim ograničenjem, ono o 

tome obavješćuje tijelo izvršitelja, 

navodeći razloge. Ako tijelo izdavatelj to 

ne učini u roku od šest tjedana od primitka 

zahtjeva, tijelo izvršitelj može povući 

nalog za zamrzavanje. 

2. Nakon savjetovanja s tijelom 

izdavateljem tijelo izvršitelj, uzimajući u 

obzir okolnosti slučaja, može tijelu 

izdavatelju podnijeti obrazložen zahtjev da 

ograniči razdoblje tijekom kojeg se 

imovina zamrzava. Ako se tijelo izdavatelj 

ne slaže s takvim ograničenjem, ono o 

tome obavješćuje tijelo izvršitelja, 

navodeći razloge. Ako tijelo izdavatelj to 

ne učini u roku od četiri tjedna od primitka 

zahtjeva, tijelo izvršitelj može povući 

nalog za zamrzavanje. 

Or. ro 

Amandman  233 

Emilian Pavel, Maria Grapini 

 

Prijedlog uredbe 

Članak 24 – stavak 1. 

 
Tekst koji je predložila Komisija Izmjena 

Ako se nalog za zamrzavanje ne može 

izvršiti čak ni nakon savjetovanja s tijelom 

izdavateljem jer je imovina koju treba 

zamrznuti već oduzeta, nestala, uništena ili 

se ne nalazi na lokaciji navedenoj u potvrdi 

ili lokacija imovine nije dovoljno precizno 

opisana, o tome se bez odgode obavješćuje 

tijelo izdavatelj. 

Ako se nalog za zamrzavanje ne može 

izvršiti čak ni nakon savjetovanja s tijelom 

izdavateljem jer je imovina koju treba 

zamrznuti već oduzeta, nestala, uništena ili 

se ne nalazi na lokaciji navedenoj u potvrdi 

ili lokacija imovine nije dovoljno precizno 

opisana, o tome se najkasnije u roku od tri 

radna dana obavješćuje tijelo izdavatelj. 

Or. en 

 

Amandman  234 

Monica Macovei 

 

Prijedlog uredbe 

Članak 26 – stavak 1. 

 
Tekst koji je predložila Komisija Izmjena 

1. Izvršenje naloga za zamrzavanje ili 

oduzimanje uređuje se pravom države 

izvršenja i jedino su njezina tijela nadležna 

1. Izvršenje naloga za zamrzavanje ili 

oduzimanje uređuje se pravom države 

izvršenja i jedino su njezina tijela nadležna 
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za odlučivanje o postupcima izvršenja i 

određivanje svih mjera koje se na njih 

odnose. 

za odlučivanje o postupcima izvršenja i 

određivanje svih mjera koje se na njih 

odnose. Države članice poduzimaju 

potrebne mjere kako bi omogućile 

otkrivanje i praćenje imovine koju treba 

zamrznuti i oduzeti, čak i nakon 

pravomoćne presude za kazneno djelo ili 

nakon postupaka u primjeni oduzimanja 

bez presude kako bi osigurale učinkovito 

izvršenje naloga za oduzimanje, ako je 

takav nalog već izdan. 

Or. en 

 

Amandman  235 

Eva Joly 

 

Prijedlog uredbe 

Članak 27. 

 
Tekst koji je predložila Komisija Izmjena 

2. Svaka država članica može 

imenovati, ako je to potrebno zbog 

ustrojstva njezina unutarnjeg sustava, 
jedno ili više središnjih tijela odgovornih 

za administrativno slanje i primanje 

naloga za zamrzavanje ili oduzimanje i za 

pomoć nadležnim tijelima. Države članice 

o tome obavješćuju Komisiju. 

2. Svaka država članica imenuje 

jedno središnje tijelo odgovorno za 

pomaganje nadležnim tijelima, bilježenje 

svih naloga za zamrzavanje ili oduzimanje 

poslanih ili primljenih na nacionalnoj 

razini te pojednostavljenje slanja i 

primanja naloga za zamrzavanje i 

oduzimanje. Države članice o tome 

obavješćuju Komisiju. 

Or. en 

Obrazloženje 

Svaka država članica treba imati jedno jasno utvrđeno središnje tijelo odgovorno za 

pomaganje nadležnim tijelima, bilježenje svih naloga poslanih ili primljenih na nacionalnoj 

razini te pridonošenje boljoj učinkovitosti slanja i primanja naloga. 

 

Amandman  236 

Monica Macovei 

 

Prijedlog uredbe 

Članak 28 – stavak 1. 
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Tekst koji je predložila Komisija Izmjena 

1. Ako je potrebno, tijelo izdavatelj i 

tijelo izvršitelj savjetuju se svim 

primjerenim sredstvima kako bi se 

osigurala učinkovita primjena ove Uredbe. 

1. Ako je potrebno, tijelo izdavatelj i 

tijelo izvršitelj kratko se savjetuju svim 

primjerenim sredstvima kako bi se 

osigurala učinkovita primjena ove Uredbe. 

Or. en 

 

Amandman  237 

Eva Joly 

 

Prijedlog uredbe 

Članak 28. 

 
Tekst koji je predložila Komisija Izmjena 

2. Sva komunikacija, među ostalim 

ona kojom se nastoji ukloniti teškoće 

povezane sa slanjem ili vjerodostojnošću 

isprava potrebnih za izvršenje naloga za 

zamrzavanje ili oduzimanje, obavlja se 

izravnim kontaktom između države 

izdavanja i uključenog tijela izvršitelja ili, 

ako je država članica imenovala središnje 

tijelo u skladu s člankom 27. stavkom 2., 
uz sudjelovanje tog središnjeg tijela. 

2. Sva komunikacija, među ostalim 

ona kojom se nastoji ukloniti teškoće 

povezane sa slanjem ili vjerodostojnošću 

isprava potrebnih za izvršenje naloga za 

zamrzavanje ili oduzimanje, obavlja se 

izravnim kontaktom između države 

izdavanja i uključenog tijela izvršitelja te 

uz sudjelovanje središnjeg tijela u skladu s 

člankom 27. stavkom 2. 

Or. en 

Obrazloženje 

Središnje tijelo uspostavljeno u svakoj državi članici treba biti uključeno u komunikaciju 

između nadležnih tijela kako bi postupak bio učinkovitiji. 

 

Amandman  238 

Monica Macovei 

 

Prijedlog uredbe 

Članak 29. – stavak 1. – podstavak 2. 

 
Tekst koji je predložila Komisija Izmjena 

Takve okolnosti mogu uključivati interes 

žrtava, postojanje zamrznute imovine, 

Takve okolnosti mogu uključivati interes 

žrtava, postojanje zamrznute imovine, 



PE612.375v01-00 88/105 AM\1138070HR.docx 

HR 

datume predmetnih naloga i datume 

njihova slanja te relativnu težinu i mjesto 

počinjenja kaznenog djela. 

datume predmetnih naloga i datume 

njihova slanja te relativnu težinu i mjesto 

počinjenja kaznenog djela, uzimajući u 

obzir da su u slučaju korupcije, utaje 

poreza golemih razmjera, porezne 

prijevare ili pranja novca žrtve velike 

zajednice ili čak zemlje u cijelosti. 

Or. en 

 

Amandman  239 

Emilian Pavel, Maria Grapini 

 

Prijedlog uredbe 

Članak 30 – stavak 1. 

 
Tekst koji je predložila Komisija Izmjena 

Tijelo izdavatelj bez odgode obavješćuje 

tijelo izvršitelja bilo kojim sredstvom koje 

omogućuje pisani zapis o svakoj odluci ili 

mjeri zbog koje nalog više nije izvršiv ili 

se iz bilo kojeg drugog razloga povlači. 

Tijelo izdavatelj bez odgode ili najkasnije 

u roku od 48 radnih sati obavješćuje tijelo 

izvršitelja bilo kojim sredstvom koje 

omogućuje pisani zapis o svakoj odluci ili 

mjeri zbog koje nalog više nije izvršiv ili 

se iz bilo kojeg drugog razloga povlači. 

Or. en 

 

Amandman  240 

Salvatore Domenico Pogliese 

 

Prijedlog uredbe 

Članak 30. – stavak 2. 

 
Tekst koji je predložila Komisija Izmjena 

Država izvršenja prekida izvršenje naloga 

čim je tijelo izdavatelj obavijesti o toj 

odluci ili mjeri. 

Država izvršenja prekida izvršenje naloga 

čim je tijelo izdavatelj obavijesti o toj 

odluci ili mjeri i to pravodobno potvrđuje 

državi izdavanja bilo kojim sredstvom koje 

omogućuje pisani zapis. 

Or. it 
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Amandman  241 

Monica Macovei 

 

Prijedlog uredbe 

Članak 31. – stavak 2. – točka a 

 
Tekst koji je predložila Komisija Izmjena 

(a) ako je iznos dobiven izvršenjem 

naloga za oduzimanje 10 000 EUR ili 

manje, iznos se uplaćuje državi izvršenja; 

(a) ako je iznos dobiven izvršenjem 

naloga za oduzimanje 10 000 EUR ili 

manje, 50 % od iznosa uplaćuje se državi 

izvršenja, od čega se odbijaju troškovi 

izvršenja; 

Or. en 

 

Amandman  242 

Monica Macovei 

 

Prijedlog uredbe 

Članak 31. – stavak 2. – točka b 

 
Tekst koji je predložila Komisija Izmjena 

(b) ako je iznos dobiven izvršenjem 

naloga za oduzimanje veći od 10 000 EUR, 

država izvršenja doznačuje 50 % iznosa 

državi izdavanja. 

(b) ako je iznos dobiven izvršenjem 

naloga za oduzimanje veći od 10 000 EUR, 

država izvršenja doznačuje 80 % iznosa 

državi izdavanja, istodobno vodeći računa 

o tome da se s preostalih 20 % pokriju 

troškovi izvršenja. 

Or. en 

 

Amandman  243 

Eva Joly 

 

Prijedlog uredbe 

Članak 31. – stavak 2. – točka b 

 
Tekst koji je predložila Komisija Izmjena 

(b) ako je iznos dobiven izvršenjem 

naloga za oduzimanje veći od 10 000 EUR, 

država izvršenja doznačuje 50 % iznosa 

državi izdavanja. 

(b) ako je iznos dobiven izvršenjem 

naloga za oduzimanje veći od 10 000 EUR, 

10 000 EUR uplaćuje se državi izvršenja, 
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a ostatak iznosa država izvršenja 

doznačuje državi izdavanja. 

Or. en 

Obrazloženje 

Komisija predlaže da za oduzetu imovinu vrijednosti veće od 10 000 EUR država koja je 

izdala nalog za oduzimanje i država izvršenja dijele imovinsku korist u omjeru 50/50, iako za 

to ne postoji valjan razlog (osim da se osigura poticaj za državu izvršenja). Mi predlažemo 

drukčiji pristup: troškove oduzimanja imovine potrebno je odbiti (u korist države izvršenja 

kako bi pokrila svoje troškove), ali ostatak imovine treba se vratiti državi koja je izdala nalog 

za oduzimanje. 

 

Amandman  244 

Emilian Pavel, Maria Grapini 

 

Prijedlog uredbe 

Članak 31. – stavak 2. – točka b 

 
Tekst koji je predložila Komisija Izmjena 

(b) ako je iznos dobiven izvršenjem 

naloga za oduzimanje veći od 10 000 EUR, 

država izvršenja doznačuje 50 % iznosa 

državi izdavanja. 

(b) ako je iznos dobiven izvršenjem 

naloga za oduzimanje veći od 10 000 EUR, 

doznačuje se kako slijedi: 30 % iznosa 

državi izvršenja i 70 % iznosa državi 

izdavanja. 

Or. en 

 

Amandman  245 

Salvatore Domenico Pogliese 

 

Prijedlog uredbe 

Članak 31. – stavak 2. – točka b 

 
Tekst koji je predložila Komisija Izmjena 

(b) ako je iznos dobiven izvršenjem 

naloga za oduzimanje veći od 10 000 EUR, 

država izvršenja doznačuje 50 % iznosa 

državi izdavanja. 

(b) ako je iznos dobiven izvršenjem 

naloga za oduzimanje veći od 10 000 EUR, 

država izvršenja doznačuje 70 % iznosa 

državi izdavanja. 

Or. it 
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Amandman  246 

Monica Macovei 

 

Prijedlog uredbe 

Članak 31 – stavak 3. 

 
Tekst koji je predložila Komisija Izmjena 

3. Ako je pravosudno tijelo države 

izdavanja donijelo odluku o plaćanju 

naknade štete ili povrata žrtvama, 

odgovarajući iznos, ako ne premašuje 

oduzeti iznos, uplaćuje se državi izdavanja 

za potrebe plaćanja naknade štete ili 

povrata žrtvi. Preostalom imovinom 

raspolaže se u skladu sa stavkom 2. 

3. Ako je pravosudno tijelo države 

izdavanja donijelo odluku o plaćanju 

naknade štete ili povrata žrtvama, 

odgovarajući iznos, ako ne premašuje 

oduzeti iznos, uplaćuje se državi izdavanja 

za potrebe plaćanja naknade štete ili 

povrata žrtvi. Svaka država osigurava 

učinkovitost ostvarenja prava na traženje 

naknade u slučajevima kada su vlada ili 

drugi dužnosnici bili uključeni u 

počinjenje kaznenog djela. Pravo na 

povrat treba se ostvarivati u području 

nadležnosti gdje su opljačkana sredstva 

prenesena. Ako su nadležna tijela koja 

imaju pravo umiješati se kao civilna 

strana iskoristila počinjenje kaznenog 

djela, prava na povrat u ime žrtava treba 

ostvarivati imenovana udruga ili 

nevladina organizacija. Preostalom 

imovinom raspolaže se u skladu sa 

stavkom 2. 

Or. en 

 

Amandman  247 

Monica Macovei 

 

Prijedlog uredbe 

Članak 31 – stavak 3. 

 
Tekst koji je predložila Komisija Izmjena 

3. Ako je pravosudno tijelo države 

izdavanja donijelo odluku o plaćanju 

naknade štete ili povrata žrtvama, 

odgovarajući iznos, ako ne premašuje 

oduzeti iznos, uplaćuje se državi izdavanja 

3. Ako je pravosudno tijelo države 

izdavanja donijelo odluku o plaćanju 

naknade štete ili povrata žrtvama, 

odgovarajući iznos, ako ne premašuje 

oduzeti iznos, uplaćuje se državi izdavanja 
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za potrebe plaćanja naknade štete ili 

povrata žrtvi. Preostalom imovinom 

raspolaže se u skladu sa stavkom 2. 

isključivo za potrebe plaćanja naknade 

štete ili povrata žrtvi. Preostalom 

imovinom raspolaže se u skladu sa 

stavkom 2. 

Or. en 

 

Amandman  248 

Barbara Spinelli 

 

Prijedlog uredbe 

Članak 31. – stavak 4. – točka aa (nova) 

 
Tekst koji je predložila Komisija Izmjena 

 (aa) Svaka država članica poduzima 

potrebne mjere, osobito osnivanjem 

nacionalnog središnjeg ureda, kako bi se 

osiguralo pravilno upravljanje imovinom 

zamrznutom radi njezina mogućeg 

naknadnog oduzimanja, kao i 

zaplijenjenom imovinom. Takva je 

imovina ponajprije namijenjena za 

naknadu žrtvama, obiteljima žrtava, 

poduzećima koja su žrtve organiziranog 

kriminala i za projekte od javnog interesa 

ili društvene koristi. 

Or. en 

Obrazloženje 

Izvjestiteljica u sjeni slaže se s izvjestiteljem u sljedećemu: „Važno je u državama članicama 

promicati optimalno upravljanje zamrznutom i oduzetom imovinom te njihovu ponovnu 

društvenu upotrebu kako bi se obeštetile žrtve, obitelji žrtava i poduzeća žrtve organiziranog 

kriminala ili kako bi se suprotstavilo organiziranom kriminalu.” 

 

Amandman  249 

Barbara Spinelli 

 

Prijedlog uredbe 

Članak 31. – stavak 4. – točka ba (nova) 

 
Tekst koji je predložila Komisija Izmjena 
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 (ba) Zamrznuta imovina koja nije 

naknadno oduzeta odmah se vraća. Uvjeti 

ili postupovna pravila prema kojima se 

takva imovina vraća određeni su 

nacionalnim pravom. 

Or. en 

 

Amandman  250 

Barbara Spinelli 

 

Prijedlog uredbe 

Članak 31. – stavak 4. – točka c 

 
Tekst koji je predložila Komisija Izmjena 

(c) Imovina se može upotrebljavati za 

javni interes ili u društvene svrhe u državi 

izvršenja u skladu s njezinim zakonima, 

podložno suglasnosti države izdavanja. 

(c) Imovina se može upotrebljavati za 

javni interes ili u društvene svrhe u državi 

izvršenja u skladu s njezinim zakonima. 

Or. en 

 

Amandman  251 

Salvatore Domenico Pogliese 

 

Prijedlog uredbe 

Članak 31. – stavak 4.a (novi) 

 
Tekst koji je predložila Komisija Izmjena 

 4a. Svaka država članica poduzima 

potrebne mjere te ponajprije uspostavlja 

nacionalni fond kako bi se zajamčila 

odgovarajuća naknada štete za obitelji 

policijskih službenika i javnih službenika 

koji su preminuli dok su bili na dužnosti 

te za policijske službenike i javne 

službenike u slučaju trajnog invaliditeta 

stečenog dok su bili na dužnosti. Svaka 

država članica osigurava da se tom fondu 

dodijeli dio oduzete imovine. 

Or. it 
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Amandman  252 

Salvatore Domenico Pogliese 

 

Prijedlog uredbe 

Članak 31. – stavak 4.b (novi) 

 
Tekst koji je predložila Komisija Izmjena 

 4b. Države članice prenose u proračun 

Unije dio imovinske koristi od oduzete 

imovine u svrhu financiranja aktivnosti 

Europola i Europskog centra za borbu 

protiv terorizma. 

Or. it 

 

Amandman  253 

Salvatore Domenico Pogliese 

 

Prijedlog uredbe 

Članak 31. – stavak 4.c (novi) 

 
Tekst koji je predložila Komisija Izmjena 

 4c. Svaka država članica poduzima 

potrebne mjere u svrhu osnivanja 

nacionalnog ureda za upravljanje 

oduzetom imovinom i odgovarajuće 

upravljanje zamrznutom imovinom u cilju 

mogućeg naknadnog oduzimanja. 

Oduzeta imovina dodjeljuje se ponajprije 

lokalnim zajednicama na koje izravno 

utječu nezakonite aktivnosti zločinačkih 

organizacija ili terorističko djelovanje. 

Takva se imovina treba upotrebljavati za 

javni interes ili u društvene svrhe u skladu 

sa zakonodavstvom te države članice. 

Or. it 

 

Amandman  254 

Salvatore Domenico Pogliese 
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Prijedlog uredbe 

Članak 31. – stavak 5. 

 
Tekst koji je predložila Komisija Izmjena 

5. Tijelo izdavatelj priopćuje tijelu 

izvršitelju odluku iz stavka 3. i stavka 4. 

točke (d). Ako je u državi izdavanja u 

tijeku postupak za naknadu štete ili povrat 

žrtvi, država izvršenja obustavlja 

raspolaganje oduzetom imovinom do 

priopćenja odluke tijelu izvršitelju. 

5. Tijelo izdavatelj priopćuje tijelu 

izvršitelju odluku iz stavka 3. i stavka 4. 

točke (d) bilo kojim sredstvom koje 

omogućuje pisani zapis. Ako je u državi 

izdavanja u tijeku postupak za naknadu 

štete ili povrat žrtvi, država izvršenja 

obustavlja raspolaganje oduzetom 

imovinom do priopćenja odluke tijelu 

izvršitelju. 

Or. it 

 

Amandman  255 

Salvatore Domenico Pogliese 

 

Prijedlog uredbe 

Članak 32. – stavak 2. 

 
Tekst koji je predložila Komisija Izmjena 

2. Ako država izvršenja ima troškove 

koje smatra velikima ili izvanrednima, 

tijelo izvršitelj može tijelu izdavatelju 

predložiti podjelu troškova. Tijelo 

izdavatelj uzima u obzir taj prijedlog na 

temelju detaljnih specifikacija koje 

dostavlja tijelo izvršitelj. 

2. Ako država izvršenja ima troškove 

koje smatra velikima ili izvanrednima, 

tijelo izvršitelj može tijelu izdavatelju 

predložiti podjelu troškova. Tijelo 

izdavatelj uzima u obzir taj prijedlog na 

temelju detaljnih specifikacija koje 

dostavlja tijelo izvršitelj te obavješćuje 

tijelo izvršitelja o svojim zaključcima bilo 

kojim sredstvom koje omogućuje pisani 

zapis. 

Or. it 

Amandman  256 

Barbara Spinelli 

 

Prijedlog uredbe 

Članak 32.a (novi) 

 
Tekst koji je predložila Komisija Izmjena 

 Članak 32.a 
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 Zaštitne mjere 

 1. Države članice poduzimaju 

potrebne mjere kako bi osigurale da osobe 

na koje se odnose mjere predviđene u 

okviru ove Direktive imaju pravo na 

učinkovita pravna sredstva i na pravično 

suđenje kako bi sačuvale svoja prava. 

 2. Države članice osiguravaju 

učinkovitu mogućnost osobe čija je 

imovina zahvaćena za osporavanje pred 

sudom naloga za zamrzavanje, u skladu s 

postupcima predviđenima u nacionalnom 

pravu. 

 3. Države članice osiguravaju da su 

rokovi za upotrebu pravnog sredstva 

istovjetni rokovima predviđenima za 

slične domaće postupke te da se 

primjenjuju na način kojim se jamči da 

dotične osobe mogu djelotvorno 

primjenjivati ta pravna sredstva. 

 4. Ne dovodeći u pitanje 

Direktivu 2012/13/EU i 

Direktivu 2013/48/EU, osobe na čiju se 

imovinu odnosi nalog za oduzimanje ili 

zamrzavanje imaju pravo na odvjetnika 

tijekom čitavog postupka oduzimanja u 

vezi s određivanjem imovinske koristi i 

predmeta kako bi ostvarile svoja prava. 

Dotične osobe obavješćuju se da imaju to 

pravo. 

 5. U okviru navedenih pravnih 

sredstava iz stavka 2., dotična osoba ima 

stvarnu mogućnost za osporavanje 

okolnosti slučaja, uključujući konkretne 

činjenice i dostupne dokaze na temelju 

kojih se smatra da je dotična imovina 

dobivena iz kriminalnih radnji. 

 6. Treće strane imaju pravo tražiti 

pravo vlasništva ili druga imovinska 

prava. 

 8. Ako, kao rezultat kaznenog djela, 

žrtve imaju potraživanja prema osobama 

koje podliježu mjeri oduzimanja 

predviđenoj na temelju ove Uredbe, 

države članice poduzimaju potrebne mjere 

kako bi osigurale da mjera oduzimanja ne 
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sprečava te žrtve u traženju naknade za 

svoja potraživanja. 

 9. Tijelo izdavatelj i tijelo izvršitelj 

međusobno se obavješćuju o pravnim 

sredstvima koja se upotrebljavaju protiv 

izdavanja, priznavanja ili izvršenja naloga 

za zamrzavanje ili oduzimanje. 

Or. en 

Obrazloženje 

Izvjestiteljica u sjeni slaže se s izvjestiteljem u sljedećemu: „važno [ je] uskladiti odredbe ove 

Uredbe s Direktivom 2014/42/EU i razjasniti te učvrstiti odredbe koje se odnose na prava i 

postupovna jamstva.” 

 

Amandman  257 

Monica Macovei 

 

Prijedlog uredbe 

Članak 33 – stavak 1. 

 
Tekst koji je predložila Komisija Izmjena 

1. Svaka zainteresirana strana, 

uključujući bona fide treće strane, ima na 

raspolaganju pravne lijekove, među ostalim 

one predviđene u članku 8. Direktive 

2014/42/EU, protiv priznavanja i izvršenja 

naloga u skladu s člancima 8. i 17. kako bi 

zaštitila svoja prava. Pravni lijek pokreće 

se pred sudom države izvršenja u skladu s 

njezinim nacionalnim zakonodavstvom. 

Postupak može imati suspenzivni učinak u 

skladu sa zakonodavstvom države 

izvršenja. 

1. Svaka zainteresirana strana, 

uključujući bona fide treće strane, ima na 

raspolaganju pravne lijekove, među ostalim 

one predviđene u članku 8. Direktive 

2014/42/EU, protiv priznavanja i izvršenja 

naloga u skladu s člancima 8. i 17. kako bi 

zaštitila svoja prava. Pravni lijek protiv 

priznavanja i izvršenja naloga za 

zamrzavanje/oduzimanje pokreće se pred 

sudom države izvršenja u skladu s njezinim 

nacionalnim zakonodavstvom. 

Or. en 

 

Amandman  258 

Barbara Spinelli 

 

Prijedlog uredbe 

Članak 33. 
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Tekst koji je predložila Komisija Izmjena 

2. Materijalni razlozi za izdavanje 

naloga za zamrzavanje ili oduzimanje ne 

osporavaju se pred sudom u državi 

izvršenja. 

Briše se. 

Or. en 

 

Amandman  259 

Monica Macovei 

 

Prijedlog uredbe 

Članak 33. 

 
Tekst koji je predložila Komisija Izmjena 

2. Materijalni razlozi za izdavanje 

naloga za zamrzavanje ili oduzimanje ne 

osporavaju se pred sudom u državi 

izvršenja. 

2. Materijalni razlozi za izdavanje 

naloga za zamrzavanje ili oduzimanje ne 

osporavaju se pred sudom u državi 

izvršenja. Samo država izdavanja može 

odlučiti o zahtjevima za preispitivanje 

naloga za oduzimanje. Načelo res judicata 

konačne odluke ne krši se ni u državi 

izdavanja ni u državi izvršenja u 

slučajevima odobrenja zahtjeva za 

preispitivanje naloga za oduzimanje. 

Or. en 

 

Amandman  260 

Eva Joly 

 

Prijedlog uredbe 

Članak 33. 

 
Tekst koji je predložila Komisija Izmjena 

2. Materijalni razlozi za izdavanje 

naloga za zamrzavanje ili oduzimanje ne 

osporavaju se pred sudom u državi 

izvršenja. 

2. Materijalni razlozi za izdavanje 

naloga za zamrzavanje ili oduzimanje ne 

osporavaju se pred sudom u državi 

izvršenja, osim u slučajevima kada je 

nalog izdan bez pravomoćne presude u 

okviru kaznenog postupka. 



AM\1138070HR.docx 99/105 PE612.375v01-00 

 HR 

Or. en 

Obrazloženje 

Nalozi za oduzimanje bez presude mogu biti u suprotnosti s pretpostavkom nedužnosti s 

obzirom na to je riječ o oduzimanju imovine građanima koji nisu osuđeni za kazneno djelo. 

Osoba na koju se to odnosi trebala bi imati mogućnost pokrenuti postupak u državi izvršenja 

utemeljen na materijalnim razlozima za izdavanje naloga ako se nalog ne temelji na 

prethodnoj presudi. 

 

Amandman  261 

Nuno Melo, Axel Voss 

 

Prijedlog uredbe 

Članak 33. 

 
Tekst koji je predložila Komisija Izmjena 

2. Materijalni razlozi za izdavanje 

naloga za zamrzavanje ili oduzimanje ne 

osporavaju se pred sudom u državi 

izvršenja. 

2. Materijalni razlozi za izdavanje 

naloga za zamrzavanje ili oduzimanje ne 

osporavaju se pred sudom u državi 

izvršenja, ne dovodeći u pitanje jamstva 

temeljnih prava u državi izvršenja. 

Or. en 

Obrazloženje 

Podupirem izmjenu koju je uveo izvjestitelj, a kojom se ponavlja tekst donesen u Direktivi 

2014/41/EU o Europskom istražnom nalogu u kaznenim stvarima (Direktiva o EIN-u), za koju 

sam bila izvjestiteljica. Navedenom Direktivom pojačava se načelo uzajamnog priznavanja 

sudskih odluka u području pravosudne suradnje u kaznenim stvarima te se ono treba 

upotrebljavati kao model za buduće instrumente za uzajamno priznavanje. 

 

Amandman  262 

Emilian Pavel, Birgit Sippel, Maria Grapini 

 

Prijedlog uredbe 

Članak 33. 

 
Tekst koji je predložila Komisija Izmjena 

2. Materijalni razlozi za izdavanje 

naloga za zamrzavanje ili oduzimanje ne 

osporavaju se pred sudom u državi 

izvršenja. 

2. Materijalne razloge za izdavanje 

naloga za zamrzavanje ili oduzimanje 

moguće je dovesti u pitanje samo u 

postupku pokrenutom u državi izdavanja, 
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ne dovodeći u pitanje jamstva temeljnih 

prava u državi izvršenja. 

Or. en 

 

Amandman  263 

Monica Macovei 

 

Prijedlog uredbe 

Članak 33. – stavak 2.a (novi) 

 
Tekst koji je predložila Komisija Izmjena 

 2a. Zahtjev za preispitivanje podnesen 

protiv materijalnih razloga za izdavanje 

naloga za zamrzavanje ili oduzimanje 

donesenih pravomoćnom odlukom suda 

odbija se kao nedopušten. 

Or. en 

 

Amandman  264 

Eva Joly 

 

Prijedlog uredbe 

Članak 35. – stavak 1. – uvodni dio 

 
Tekst koji je predložila Komisija Izmjena 

Države članice redovito prikupljaju i 

čuvaju sveobuhvatne statističke podatke od 

relevantnih nadležnih tijela. Prikupljeni 

statistički podaci šalju se Komisiji svake 

godine i osim podataka predviđenih u 

članku 11. stavku 2. Direktive 2014/42/EU 

uključuju podatke o sljedećem: 

Države članice redovito prikupljaju i 

čuvaju sveobuhvatne statističke podatke od 

relevantnih nadležnih tijela i središnjih 

tijela u skladu s člankom 27. stavkom 2. 

Prikupljeni statistički podaci šalju se 

Komisiji svakih šest mjeseci i, osim 

podataka predviđenih u članku 11. stavku 

2. Direktive 2014/42/EU, uključuju 

podatke o sljedećem: 

Or. en 

 

Amandman  265 

Eva Joly 
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Prijedlog uredbe 

Članak 35. – stavak 1.a (novi) 

 
Tekst koji je predložila Komisija Izmjena 

 Komisija podnosi godišnje izvješće 

Europskom parlamentu, Vijeću i 

Europskom gospodarskom i socijalnom 

odboru, u kojemu sabire primljene 

statističke podatke popraćene 

komparativnom analizom. 

Or. en 

 

Amandman  266 

Eva Joly 

 

Prijedlog uredbe 

Članak 38. – naslov 

 
Tekst koji je predložila Komisija Izmjena 

Klauzula o reviziji Izvješćivanje i klauzula o reviziji 

Or. en 

 

Amandman  267 

Eva Joly 

 

Prijedlog uredbe 

Članak 38 – stavak 1. 

 
Tekst koji je predložila Komisija Izmjena 

Najkasnije [pet godina od datuma početka 

primjene ove Uredbe] Komisija 

Europskome parlamentu, Vijeću te 

Europskom gospodarskom i socijalnom 

odboru podnosi izvješće o primjeni ove 

Uredbe. Ako je potrebno, izvješću se 

prilažu prijedlozi za prilagodbu ove 

Uredbe. 

Najkasnije [tri godine od datuma početka 

primjene ove Uredbe] i nakon toga svake 

tri godine Komisija Europskome 

parlamentu, Vijeću te Europskom 

gospodarskom i socijalnom odboru 

podnosi izvješće o primjeni ove Uredbe. 

Ovo izvješće uključuje, između ostaloga, 

sljedeće elemente: 

 (a) pregled statistika koje su dostavile 

države članice u skladu s člankom 35.; i  
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 (b)  procjenu mogućeg učinka 

prekograničnih naloga za oduzimanje i 

zamrzavanje na temeljna prava i slobode 

te vladavinu prava. 

 Ako je potrebno, izvješću se prilažu 

prijedlozi za prilagodbu ove Uredbe. 

Or. en 

Obrazloženje 

Komisija treba redovito podnositi izvješće o statistikama i mogućem učinku na temeljna prava 

kako bi po potrebi predstavila preispitivanje ove Uredbe. 

 

Amandman  268 

Monica Macovei 

 

Prijedlog uredbe 

Prilog I. – odjeljak 8. – točka 3. – točka □ 

 
Tekst koji je predložila Komisija Izmjena 

□ prijevara i kaznena djela povezana s 

prijevarom kako su definirana u Direktivi 

2017/xxx/EU o suzbijanju prijevara 

počinjenih protiv financijskih interesa 

Unije kaznenopravnim sredstvima 

□ prijevara i kaznena djela povezana s 

prijevarom kako su definirana u Direktivi 

2017/xxx/EU o suzbijanju prijevara 

počinjenih protiv financijskih interesa 

Unije kaznenopravnim sredstvima, 

uključujući poreznu prijevaru i utaju 

poreza; 

Or. en 

 

Amandman  269 

Monica Macovei 

 

Prijedlog uredbe 

Prilog I. – odjeljak 8. – točka 3. – točka □ 

 
Tekst koji je predložila Komisija Izmjena 

□ pranje imovinske koristi ostvarene 

kaznenima djelima 

□ pranje imovinske koristi ostvarene 

kaznenima djelima, uključujući pranje 

novca za osobne potrebe; 

Or. en 
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Amandman  270 

Monica Macovei 

 

Prijedlog uredbe 

Prilog I. – odjeljak 8. – točka 3. – točka □ 

 
Tekst koji je predložila Komisija Izmjena 

□ računalni kriminalitet □ kibernetički kriminal i svi drugi 

oblici računalnog kriminaliteta; 

Or. en 

 

Amandman  271 

Eva Joly 

 

Prijedlog uredbe 

Prilog I. – odjeljak 8. – točka 3.a (nova) 

 
Tekst koji je predložila Komisija Izmjena 

 3a. Je li kazneno djelo za koje se 

izdaje nalog za oduzimanje kažnjivo u 

državi izdavanja kaznom zatvora ili 

mjerom oduzimanja slobode u najduljem 

trajanju od najmanje dvije godine kako je 

definirano pravom države izdavanja i 

uključeno u popis kaznenih djela u 

nastavku? (molimo označite odgovarajuće 

polje) 

 □ porezna prijevara, teška porezna 

prijevara i utaja poreza; 

Or. en 

 

Amandman  272 

Eva Joly 

 

Prijedlog uredbe 

Prilog I. – odjeljak 13. – stavak 1. – uvodni dio 

 
Tekst koji je predložila Komisija Izmjena 
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Ako je središnje tijelo odgovorno za 

administrativno slanje i primanje naloga 

za oduzimanje u državi izdavanja: 

Središnje tijelo odgovorno za pomaganje 

nadležnim tijelima, bilježenje svih naloga 

za oduzimanje poslanih ili primljenih na 

nacionalnoj razini te pojednostavljenje 

slanja i primanja naloga za oduzimanje u 

skladu s člankom 27. stavkom 2.: 

Or. en 

 

Amandman  273 

Eva Joly 

 

Prijedlog uredbe 

Prilog II. – odjeljak 9. – točka 3.a (nova) 

 
Tekst koji je predložila Komisija Izmjena 

 3a. Je li kazneno djelo za koje se 

izdaje nalog za zamrzavanje kažnjivo u 

državi izdavanja kaznom zatvora ili 

mjerom oduzimanja slobode u najduljem 

trajanju od najmanje dvije godine kako je 

definirano pravom države izdavanja i 

uključeno u popis kaznenih djela u 

nastavku? (molimo označite odgovarajuće 

polje) 

 □ porezna prijevara, teška porezna 

prijevara i utaja poreza; 

Or. en 

 

Amandman  274 

Eva Joly 

 

Prijedlog uredbe 

Prilog II. – odjeljak 13. – stavak 1. – uvodni dio 

 
Tekst koji je predložila Komisija Izmjena 

Ako je središnje tijelo odgovorno za 

administrativno slanje i primanje naloga 

za zamrzavanje u državi izdavanja: 

Središnje tijelo odgovorno za pomaganje 

nadležnim tijelima, bilježenje svih naloga 

za zamrzavanje poslanih ili primljenih na 

nacionalnoj razini te pojednostavljenje 
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slanja i primanja naloga za zamrzavanje u 

skladu s člankom 27. stavkom 2.: 

Or. en 

 


