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Amendement  65 

Maria Grapini 

 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 3 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(3) De bevriezing en confiscatie van 

hulpmiddelen en opbrengsten van 

misdrijven behoort tot de meest 

doeltreffende methoden om criminaliteit te 

bestrijden. De Europese Unie streeft naar 

meer doeltreffende opsporing, confiscatie 

en herbesteding van criminele 

vermogensbestanddelen24. 

(3) De bevriezing en confiscatie van 

hulpmiddelen en opbrengsten van 

misdrijven behoort tot de meest 

doeltreffende methoden om criminaliteit te 

bestrijden, en draagt mogelijk ook bij aan 

de vermindering en bestrijding van 

terrorisme. De Europese Unie streeft naar 

meer doeltreffende opsporing, confiscatie 

en herbesteding van criminele 

vermogensbestanddelen24. 

_________________ _________________ 

24 "Het programma van Stockholm – Een 

open en veilig Europa ten dienste en ter 

bescherming van de burger" (PB C 115 van 

4.5.2010, blz. 1). 

24 "Het programma van Stockholm – Een 

open en veilig Europa ten dienste en ter 

bescherming van de burger" (PB C 115 van 

4.5.2010, blz. 1). 

Or. ro 

 

Amendement  66 

Monica Macovei 

 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 4 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(4) Aangezien criminaliteit vaak 

transnationaal van aard is, is 

grensoverschrijdende samenwerking 

essentieel om de hulpmiddelen en 

opbrengsten van misdrijven in beslag te 

nemen en te confisqueren. 

(4) Aangezien criminaliteit vaak 

transnationaal van aard is, is 

grensoverschrijdende samenwerking 

essentieel om de hulpmiddelen en 

opbrengsten van misdrijven in beslag te 

nemen en te confisqueren. Daarom moeten 

wetshandhavingsorganen 

en -autoriteiten, -functionarissen, -

eenheden of -diensten binnen de lidstaten 

nauw samenwerken en communiceren om 

de duur en de doeltreffendheid van de 



 

PE612.375v01-00 4/116 AM\1138070NL.docx 

NL 

bevriezings- en confiscatieprocedures te 

optimaliseren. 

Or. en 

 

Amendement  67 

Maria Grapini 

 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 4 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(4) Aangezien criminaliteit vaak 

transnationaal van aard is, is 

grensoverschrijdende samenwerking 

essentieel om de hulpmiddelen en 

opbrengsten van misdrijven in beslag te 

nemen en te confisqueren. 

(4) Aangezien criminaliteit vaak 

transnationaal van aard is, zijn 

grensoverschrijdende samenwerking, 

continue uitwisseling van informatie en 

wederzijdse ondersteuning essentieel om 

de hulpmiddelen en opbrengsten van 

misdrijven op te sporen, in beslag te 

nemen en te confisqueren. 

Or. ro 

 

Amendement  68 

Monica Macovei 

 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 6 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(6) De verslagen van de Commissie 

over de tenuitvoerlegging van de 

Kaderbesluiten 2003/577/JBZ en 

2006/783/JBZ tonen aan dat de bestaande 

regelingen voor de wederzijdse erkenning 

van bevelen tot bevriezing en confiscatie 

niet geheel doeltreffend zijn. De bestaande 

instrumenten worden niet uniform 

uitgevoerd en toegepast in de lidstaten, 

waardoor de wederzijdse erkenning 

onvoldoende is. 

(6) De verslagen van de Commissie 

over de tenuitvoerlegging van de 

Kaderbesluiten 2003/577/JBZ en 

2006/783/JBZ tonen aan dat de bestaande 

regelingen voor de wederzijdse erkenning 

van bevelen tot bevriezing en confiscatie 

niet geheel doeltreffend zijn. De bestaande 

instrumenten worden niet uniform 

uitgevoerd en toegepast in de lidstaten, 

waardoor de wederzijdse erkenning 

onvoldoende is. Bovendien werden 

belangrijke onderdelen van Richtlijn 
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2014/42/EU van het Europees Parlement 

en de Raad van 3 april 2014 betreffende 

de bevriezing en confiscatie van 

hulpmiddelen en opbrengsten van 

misdrijven in de Europese Unie, zoals 

definities of confiscatie bij derden, in 

sommige lidstaten volledig genegeerd of 

zeer slecht aangepakt in de ontwerpen van 

de omzettingswetten. 

Or. en 

 

Amendement  69 

Maria Grapini 

 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 6 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(6) De verslagen van de Commissie 

over de tenuitvoerlegging van de 

Kaderbesluiten 2003/577/JBZ en 

2006/783/JBZ tonen aan dat de bestaande 

regelingen voor de wederzijdse erkenning 

van bevelen tot bevriezing en confiscatie 

niet geheel doeltreffend zijn. De bestaande 

instrumenten worden niet uniform 

uitgevoerd en toegepast in de lidstaten, 

waardoor de wederzijdse erkenning 

onvoldoende is. 

(6) De verslagen van de Commissie 

over de tenuitvoerlegging van de 

Kaderbesluiten 2003/577/JBZ en 

2006/783/JBZ tonen aan dat de bestaande 

regelingen voor de wederzijdse erkenning 

van bevelen tot bevriezing en confiscatie 

niet geheel doeltreffend zijn. De bestaande 

instrumenten worden niet uniform 

uitgevoerd en toegepast in de lidstaten, 

waardoor de wederzijdse erkenning 

onvoldoende en de grensoverschrijdende 

samenwerking ondoeltreffend is. 

Or. ro 

 

Amendement  70 

Barbara Spinelli 

 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 7 bis (nieuw) 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (7 bis) Ruimere confiscatie en confiscatie 
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bij derden moeten voldoen aan de 

waarborgen die in het EVRM zijn 

verankerd, met name de artikelen 6 en 7, 

en aan het Handvest van de grondrechten 

van de Europese Unie. De beslissing van 

bevoegde autoriteiten moet gebaseerd zijn 

op een grondige beoordeling van het 

individuele geval van de persoon tegen 

wie het bevel tot confiscatie wordt 

uitgevaardigd, waarbij met zekerheid 

wordt vastgesteld dat 

vermogensbestanddelen via criminele 

activiteiten zijn verkregen. 

Or. en 

 

Amendement  71 

Gilles Lebreton, Nicolas Bay 

 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 8 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(8) Bij de aanneming van Richtlijn 

2014/42/EU verklaarden het Europees 

Parlement en de Raad dat een doeltreffend 

systeem voor bevriezing en confiscatie in 

de Europese Unie intrinsiek samenhangt 

met een goed functionerende wederzijdse 

erkenning van bevelen tot bevriezing en 

confiscatie. Gezien de behoefte aan een 

alomvattend systeem voor de bevriezing en 

confiscatie van opbrengsten en 

hulpmiddelen van misdrijven verzochten 

het Europees Parlement en de Raad de 

Commissie een wetgevingsvoorstel in te 

dienen betreffende de wederzijdse 

erkenning van bevelen tot bevriezing en 

confiscatie. 

(8) Bij de aanneming van Richtlijn 

2014/42/EU verklaarden het Europees 

Parlement en de Raad dat een doeltreffend 

systeem voor bevriezing en confiscatie in 

de Europese Unie intrinsiek samenhangt 

met een goed functionerende wederzijdse 

erkenning van bevelen tot bevriezing en 

confiscatie. Gezien de behoefte aan een 

Europees systeem voor de bevriezing en 

confiscatie van opbrengsten en 

hulpmiddelen van misdrijven verzochten 

het Europees Parlement en de Raad de 

Commissie een wetgevingsvoorstel in te 

dienen betreffende de wederzijdse 

erkenning van bevelen tot bevriezing en 

confiscatie. 

Or. fr 

 

Amendement  72 
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Monica Macovei 

 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 11 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(11) Met het oog op doeltreffende 

wederzijdse erkenning van bevelen tot 

bevriezing en confiscatie moeten de regels 

inzake erkenning en tenuitvoerlegging van 

dergelijke bevelen worden vastgesteld in 

een juridisch bindende en rechtstreeks 

toepasselijke handeling van de Unie. 

(11) Met het oog op doeltreffende 

wederzijdse erkenning van bevelen tot 

bevriezing en confiscatie moeten de regels 

inzake erkenning en tenuitvoerlegging van 

dergelijke bevelen worden vastgesteld in 

een verordening die een juridisch bindende 

en rechtstreeks toepasselijke handeling van 

de Unie is. In deze verordening moeten 

regels worden vastgesteld betreffende 

wederzijdse erkenning van bevelen tot 

bevriezing en confiscatie, met inbegrip 

van de belangrijkste vormen van 

confiscatie die in de lidstaten bestaan: 

gewone confiscatie, ruimere confiscatie, 

confiscatie bij derden, op waarde 

gebaseerde confiscatie en confiscatie 

zonder veroordeling. 

Or. en 

 

Amendement  73 

Ignazio Corrao, Laura Ferrara, Fabio Massimo Castaldo 

 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 12 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(12) De wederzijdse erkenning en 

tenuitvoerlegging van bevelen tot 

bevriezing en confiscatie van 

vermogensbestanddelen moet worden 

vergemakkelijkt door de lidstaten te 

verplichten een door een andere lidstaat in 

een strafprocedure uitgevaardigd bevel tot 

bevriezing of confiscatie op hun 

grondgebied te erkennen en ten uitvoer te 

leggen. 

(12) De wederzijdse erkenning en 

tenuitvoerlegging van bevelen tot 

bevriezing en confiscatie van 

vermogensbestanddelen moet worden 

vergemakkelijkt door de lidstaten te 

verplichten een door een andere lidstaat in 

een strafrechtelijke maatregel 

uitgevaardigd bevel tot bevriezing of 

confiscatie op hun grondgebied te erkennen 

en ten uitvoer te leggen. De wederzijdse 

erkenning van bevelen tot bevriezing en 
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confiscatie in strafzaken heeft tot doel een 

doeltreffend mechanisme in te stellen voor 

grensoverschrijdende erkenning en 

uitvoering van rechterlijke beslissingen 

inzake bevriezing en confiscatie – een van 

de meest doeltreffende middelen voor de 

bestrijding van criminaliteit. Dit 

mechanisme moet zorgen voor 

wederzijdse erkenning van bevelen tot 

bevriezing en confiscatie, op voorwaarde 

dat deze bevelen worden uitgevaardigd 

binnen door de nationale rechtbanken 

toegepaste procedures die aan de 

essentiële kenmerken van een 

strafrechtelijke procedure voldoen, zonder 

daadwerkelijk een strafrechtelijke 

procedure te zijn. 

Or. it 

 

Amendement  74 

Monica Macovei 

 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 12 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(12) De wederzijdse erkenning en 

tenuitvoerlegging van bevelen tot 

bevriezing en confiscatie van 

vermogensbestanddelen moet worden 

vergemakkelijkt door de lidstaten te 

verplichten een door een andere lidstaat in 

een strafprocedure uitgevaardigd bevel tot 

bevriezing of confiscatie op hun 

grondgebied te erkennen en ten uitvoer te 

leggen. 

(12) De wederzijdse erkenning en 

tenuitvoerlegging van bevelen tot 

bevriezing en confiscatie van 

vermogensbestanddelen moet worden 

vergemakkelijkt door de lidstaten te 

verplichten een door een andere lidstaat in 

een strafrechtelijke, civielrechtelijke of 

administratieve procedure uitgevaardigd 

bevel tot bevriezing of confiscatie op hun 

grondgebied te erkennen en ten uitvoer te 

leggen. 

Or. en 

 

Amendement  75 

Ignazio Corrao, Laura Ferrara, Fabio Massimo Castaldo 
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Voorstel voor een verordening 

Overweging 13 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(13) Deze verordening moet alle bevelen 

tot confiscatie omvatten die door een 

gerecht in een strafprocedure zijn 

uitgevaardigd en alle bevelen tot 

bevriezing die zijn uitgevaardigd met het 

oog op eventuele latere confiscatie. De 

verordening moet dus alle soorten bevelen 

omvatten die vallen onder Richtlijn 

2014/42/EU, evenals andere soorten 

bevelen in strafprocedures zonder 

definitieve veroordeling. De verordening is 

niet van toepassing op bevelen tot 

bevriezing en confiscatie in 

civielrechtelijke en administratieve 

procedures. 

(13) Deze verordening moet alle bevelen 

tot confiscatie omvatten die door een 

gerecht in het kader van een 

strafmaatregel zijn uitgevaardigd en alle 

bevelen tot bevriezing die zijn 

uitgevaardigd met het oog op eventuele 

latere confiscatie. De verordening moet dus 

alle soorten bevelen omvatten die vallen 

onder Richtlijn 2014/42/EU, evenals 

andere soorten bevelen tot bevriezing en 

confiscatie die zijn uitgevaardigd in het 

kader van een strafmaatregel, inclusief 

ruimere confiscatie, confiscatie bij derden 

en confiscatie zonder veroordeling. Indien 

deze bevelen in het rechtsstelsel van een 

lidstaat niet bestaan, moet de betrokken 

lidstaat een in een andere lidstaat 

uitgevaardigd bevel kunnen erkennen en 

uitvoeren wanneer dit door een voor 

strafzaken bevoegd gerecht wordt 

opgelegd en wordt uitgevaardigd in het 

kader van een procedure waarbij de 

procedurele rechten van de beschuldigde 

en beklaagde personen in de 

strafprocedures en de rechten met 

betrekking tot eigendom waarvan op 

grond van feiten wordt vermoed dat het 

uit misdrijven is voortgekomen, volledig 

worden geëerbiedigd. De verordening is 

niet van toepassing op bevelen tot 

bevriezing en confiscatie in 

civielrechtelijke procedures. 

Or. it 

 

Amendement  76 

Gilles Lebreton, Nicolas Bay 

 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 13 
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(13) Deze verordening moet alle bevelen 

tot confiscatie omvatten die door een 

gerecht in een strafprocedure zijn 

uitgevaardigd en alle bevelen tot 

bevriezing die zijn uitgevaardigd met het 

oog op eventuele latere confiscatie. De 

verordening moet dus alle soorten bevelen 

omvatten die vallen onder Richtlijn 

2014/42/EU, evenals andere soorten 

bevelen in strafprocedures zonder 

definitieve veroordeling. De verordening is 

niet van toepassing op bevelen tot 

bevriezing en confiscatie in 

civielrechtelijke en administratieve 

procedures. 

(13) Deze verordening moet alle bevelen 

tot confiscatie omvatten die door een 

gerecht in een strafprocedure zijn 

uitgevaardigd en alle bevelen tot 

bevriezing die zijn uitgevaardigd met het 

oog op eventuele latere confiscatie. De 

verordening moet dus alle soorten bevelen 

omvatten die vallen onder Richtlijn 

2014/42/EU. De verordening is niet van 

toepassing op bevelen tot bevriezing en 

confiscatie in civielrechtelijke en 

administratieve procedures. 

Or. fr 

 

Amendement  77 

Monica Macovei 

 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 13 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(13) Deze verordening moet alle bevelen 

tot confiscatie omvatten die door een 

gerecht in een strafprocedure zijn 

uitgevaardigd en alle bevelen tot 

bevriezing die zijn uitgevaardigd met het 

oog op eventuele latere confiscatie. De 

verordening moet dus alle soorten bevelen 

omvatten die vallen onder Richtlijn 

2014/42/EU, evenals andere soorten 

bevelen in strafprocedures zonder 

definitieve veroordeling. De verordening is 

niet van toepassing op bevelen tot 

bevriezing en confiscatie in 

civielrechtelijke en administratieve 

procedures. 

(13) Deze verordening moet alle bevelen 

tot confiscatie omvatten die door een 

gerecht in een strafrechtelijke, 

civielrechtelijke of administratieve 

procedure zijn uitgevaardigd en alle 

bevelen tot bevriezing die zijn 

uitgevaardigd met het oog op eventuele 

latere confiscatie. De verordening moet dus 

alle soorten bevelen omvatten die vallen 

onder Richtlijn 2014/42/EU, evenals 

andere soorten bevelen in strafrechtelijke, 

civielrechtelijke en administratieve 

procedures zonder definitieve 

veroordeling. 

Or. en 
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Amendement  78 

Barbara Spinelli 

 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 13 bis (nieuw) 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 13 bis. Ruimere confiscatie en confiscatie 

bij derden moeten voldoen aan de 

waarborgen die in het EVRM zijn 

verankerd, met name de artikelen 6 en 7, 

en aan het Handvest van de grondrechten 

van de Europese Unie. De beslissing van 

bevoegde autoriteiten moet gebaseerd zijn 

op een grondige beoordeling van het 

individuele geval van de persoon tegen 

wie het bevel tot confiscatie wordt 

uitgevaardigd, waarbij met zekerheid 

wordt vastgesteld dat 

vermogensbestanddelen via criminele 

activiteiten zijn verkregen. 

Or. en 

 

Amendement  79 

Gilles Lebreton, Nicolas Bay 

 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 14 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(14) De verordening moet betrekking 

hebben op bevelen tot bevriezing en 

confiscatie in verband met de strafbare 

feiten die vallen onder Richtlijn 

2014/42/EU, evenals bevelen in verband 

met andere strafbare feiten. De strafbare 

feiten moeten dus niet worden beperkt tot 

bijzonder zware criminaliteit met een 

grensoverschrijdende dimensie, aangezien 

artikel 82 VWEU geen dergelijke 

beperking stelt voor maatregelen tot 

(14) De verordening moet betrekking 

hebben op bevelen tot bevriezing en 

confiscatie in verband met de strafbare 

feiten die vallen onder Richtlijn 

2014/42/EU. 
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vaststelling van regels en procedures 

inzake de wederzijdse erkenning van 

uitspraken in strafzaken. 

Or. fr 

 

Amendement  80 

Eva Joly 

 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 14 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(14) De verordening moet betrekking 

hebben op bevelen tot bevriezing en 

confiscatie in verband met de strafbare 

feiten die vallen onder Richtlijn 

2014/42/EU, evenals bevelen in verband 

met andere strafbare feiten. De strafbare 

feiten moeten dus niet worden beperkt tot 

bijzonder zware criminaliteit met een 

grensoverschrijdende dimensie, aangezien 

artikel 82 VWEU geen dergelijke 

beperking stelt voor maatregelen tot 

vaststelling van regels en procedures 

inzake de wederzijdse erkenning van 

uitspraken in strafzaken. 

(14) De verordening moet betrekking 

hebben op bevelen tot bevriezing en 

confiscatie in verband met de strafbare 

feiten die vallen onder Richtlijn 

2014/42/EU, evenals bevelen in verband 

met andere strafbare feiten. De strafbare 

feiten moeten dus niet worden beperkt tot 

bijzonder zware criminaliteit met een 

grensoverschrijdende dimensie, aangezien 

artikel 82 VWEU geen dergelijke 

beperking stelt voor maatregelen tot 

vaststelling van regels en procedures 

inzake de wederzijdse erkenning van 

uitspraken in strafzaken. 

Belastingmisdrijven vormen bijvoorbeeld 

bijzonder belangrijke 

grensoverschrijdende misdrijven die in de 

lijst van misdrijven in deze verordening 

moeten worden opgenomen, maar 

aangezien sommige landen deze niet met 

een maximale gevangenisstraf van ten 

minste drie jaar bestraffen, wordt de 

drempel voor deze specifieke misdrijven 

verlaagd naar twee jaar. 

Or. en 

 

Amendement  81 

Monica Macovei 
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Voorstel voor een verordening 

Overweging 14 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(14) De verordening moet betrekking 

hebben op bevelen tot bevriezing en 

confiscatie in verband met de strafbare 

feiten die vallen onder Richtlijn 

2014/42/EU, evenals bevelen in verband 

met andere strafbare feiten. De strafbare 

feiten moeten dus niet worden beperkt tot 

bijzonder zware criminaliteit met een 

grensoverschrijdende dimensie, aangezien 

artikel 82 VWEU geen dergelijke 

beperking stelt voor maatregelen tot 

vaststelling van regels en procedures 

inzake de wederzijdse erkenning van 

uitspraken in strafzaken. 

(14) De verordening moet betrekking 

hebben op bevelen tot bevriezing en 

confiscatie in verband met de strafbare 

feiten die vallen onder Richtlijn 

2014/42/EU, evenals bevelen in verband 

met andere strafbare feiten. De strafbare 

feiten moeten dus niet worden beperkt tot 

bijzonder zware criminaliteit met een 

grensoverschrijdende dimensie en moeten 

ook belastingmisdrijven en 

cybercriminaliteit omvatten, aangezien 

artikel 82 VWEU geen dergelijke 

beperking stelt voor maatregelen tot 

vaststelling van regels en procedures 

inzake de wederzijdse erkenning van 

uitspraken in strafzaken. 

Or. en 

 

Amendement  82 

Barbara Spinelli 

 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 16 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(16) Deze verordening doet geen 

afbreuk aan de verplichting tot 

eerbiediging van de grondrechten en de 

fundamentele rechtsbeginselen, zoals 

neergelegd in artikel 6 VEU. 

(16) Deze verordening doet geen 

afbreuk aan de verplichting tot 

eerbiediging van de grondrechten en de 

fundamentele rechtsbeginselen, zoals 

neergelegd in artikel 6 VEU en het 

Handvest van de grondrechten van de 

Europese Unie (hierna "het Handvest" 

genoemd). 

Or. en 

 

Amendement  83 
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Ignazio Corrao, Laura Ferrara, Fabio Massimo Castaldo 

 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 18 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(18) Bij de toepassing van deze 

verordening moet rekening worden 

gehouden met de Richtlijnen 

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

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

2016/191935 van het Europees Parlement 

en de Raad, die betrekking hebben op 

procedurele rechten in strafprocedures. 

(18) Bij de toepassing van deze 

verordening moet rekening worden 

gehouden met de Richtlijnen 

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

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

2016/191935 van het Europees Parlement 

en de Raad, die betrekking hebben op 

procedurele rechten in strafprocedures. De 

richtlijnen die betrekking hebben op 

procedurele rechten in strafprocedures 

zijn alleen van toepassing op 

strafprocedures voor zover de lidstaten 

aan deze richtlijnen gebonden zijn. De 

essentiële kenmerken van een 

strafprocedure overeenkomstig het 

Handvest zijn bovendien van toepassing 

voor procedures die strikt genomen geen 

strafprocedures zijn, maar plaatsvinden in 

het kader van een strafmaatregel. 

_________________ _________________ 

30 Richtlijn 2010/64/EU van het Europees 

Parlement en de Raad van 20 oktober 2010 

betreffende het recht op vertolking en 

vertaling in strafprocedures (PB L 280 van 

26.10.2010, blz. 1). 

30 Richtlijn 2010/64/EU van het Europees 

Parlement en de Raad van 20 oktober 2010 

betreffende het recht op vertolking en 

vertaling in strafprocedures (PB L 280 van 

26.10.2010, blz. 1). 

31 Richtlijn 2012/13/EU van het Europees 

Parlement en de Raad van 22 mei 2012 

betreffende het recht op informatie in 

strafprocedures (PB L 142 van 1.6.2012, 

blz. 1). 

31 Richtlijn 2012/13/EU van het Europees 

Parlement en de Raad van 22 mei 2012 

betreffende het recht op informatie in 

strafprocedures (PB L 142 van 1.6.2012, 

blz. 1). 

32 Richtlijn 2013/48/EU van het Europees 

Parlement en de Raad van 22 oktober 2013 

betreffende het recht op toegang tot een 

advocaat in strafprocedures en in 

procedures ter uitvoering van een Europees 

aanhoudingsbevel en het recht om een 

derde op de hoogte te laten brengen vanaf 

de vrijheidsbeneming en om met derden en 

consulaire autoriteiten te communiceren 

32 Richtlijn 2013/48/EU van het Europees 

Parlement en de Raad van 22 oktober 2013 

betreffende het recht op toegang tot een 

advocaat in strafprocedures en in 

procedures ter uitvoering van een Europees 

aanhoudingsbevel en het recht om een 

derde op de hoogte te laten brengen vanaf 

de vrijheidsbeneming en om met derden en 

consulaire autoriteiten te communiceren 
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tijdens de vrijheidsbeneming (PB L 294 

van 6.11.2013, blz. 1). 

tijdens de vrijheidsbeneming (PB L 294 

van 6.11.2013, blz. 1). 

33 Richtlijn (EU) 2016/343 van het 

Europees Parlement en de Raad van 9 

maart 2016 betreffende de versterking van 

bepaalde aspecten van het vermoeden van 

onschuld en van het recht om in 

strafprocedures bij de terechtzitting 

aanwezig te zijn (PB L 65 van 11.3.2016, 

blz. 1). 

33 Richtlijn (EU) 2016/343 van het 

Europees Parlement en de Raad van 9 

maart 2016 betreffende de versterking van 

bepaalde aspecten van het vermoeden van 

onschuld en van het recht om in 

strafprocedures bij de terechtzitting 

aanwezig te zijn (PB L 65 van 11.3.2016, 

blz. 1). 

34 Richtlijn (EU) 2016/800 van het 

Europees Parlement en de Raad van 11 mei 

2016 betreffende procedurele waarborgen 

voor kinderen die verdachte of beklaagde 

zijn in een strafprocedure (PB L 132 van 

21.5.2016, blz. 1). 

34 Richtlijn (EU) 2016/800 van het 

Europees Parlement en de Raad van 11 mei 

2016 betreffende procedurele waarborgen 

voor kinderen die verdachte of beklaagde 

zijn in een strafprocedure (PB L 132 van 

21.5.2016, blz. 1). 

35 Richtlijn (EU) 2016/1919 van het 

Europees Parlement en de Raad van 26 

oktober 2016 betreffende rechtsbijstand 

voor verdachten en beklaagden in 

strafprocedures en voor gezochte personen 

in procedures ter uitvoering van een 

Europees aanhoudingsbevel (PB L 297 van 

4.11.2016, blz. 1). 

35 Richtlijn (EU) 2016/1919 van het 

Europees Parlement en de Raad van 26 

oktober 2016 betreffende rechtsbijstand 

voor verdachten en beklaagden in 

strafprocedures en voor gezochte personen 

in procedures ter uitvoering van een 

Europees aanhoudingsbevel (PB L 297 van 

4.11.2016, blz. 1). 

Or. it 

 

Amendement  84 

Eva Joly 

 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 20 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(20) Bevelen tot bevriezing en 

confiscatie moeten daarom rechtstreeks 

door de uitvaardigende autoriteit worden 

toegezonden aan de uitvoerende autoriteit 

of, indien van toepassing, een centrale 

autoriteit. 

(20) Bevelen tot bevriezing en 

confiscatie moeten daarom rechtstreeks 

door de uitvaardigende autoriteit worden 

toegezonden aan de uitvoerende autoriteit 

en worden medegedeeld aan een centrale 

autoriteit die tot taak heeft de bevoegde 

autoriteiten bij te staan, de toegezonden 

en ontvangen bevelen tot bevriezing of 

confiscatie op nationaal niveau te 

registreren en de toezending en ontvangst 
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van bevelen te stroomlijnen. 

Or. en 

 

Amendement  85 

Barbara Spinelli 

 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 21 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(21) Bij het bevel tot confiscatie moet 

een modelcertificaat worden gevoegd. 

(21) Bij het bevel tot confiscatie of het 

bevel tot bevriezing moet een 

modelcertificaat worden gevoegd. 

Or. en 

 

Amendement  86 

Barbara Spinelli 

 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 25 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(25) Bij de tenuitvoerlegging van een 

bevel tot bevriezing moeten de 

uitvaardigende autoriteit en de uitvoerende 

autoriteit de vertrouwelijkheid van het 

onderzoek terdege in acht nemen. In het 

bijzonder moet de uitvoerende autoriteit de 

vertrouwelijkheid van de feiten en de 

inhoud van het bevel tot bevriezing 

waarborgen. 

(25) Onverminderd het recht op 

informatie van elke betrokkene, moeten de 

uitvaardigende autoriteit en de uitvoerende 

autoriteit bij de tenuitvoerlegging van een 

bevel tot bevriezing de vertrouwelijkheid 

van het onderzoek terdege in acht nemen. 

In het bijzonder moet de uitvoerende 

autoriteit de vertrouwelijkheid van de 

feiten en de inhoud van het bevel tot 

bevriezing waarborgen. 

Or. en 

Motivering 

De schaduwrapporteur is het met de rapporteur eens over het volgende: "Het verband tussen 

de informatieplicht en de vertrouwelijkheidseisen moet worden verduidelijkt. De 

vertrouwelijkheid van het onderzoek mag niemand het recht op informatie ontnemen." 
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Amendement  87 

Eva Joly 

 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 26 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(26) De erkenning en tenuitvoerlegging 

van een bevel tot bevriezing mag niet op 

andere dan de in deze verordening 

genoemde gronden worden geweigerd. In 

het bijzonder moet de uitvoerende 

autoriteit de mogelijkheid hebben om een 

bevel tot confiscatie niet te erkennen en ten 

uitvoer te leggen op grond van het "ne bis 

in idem"-beginsel, de rechten van een 

belanghebbende of het recht om ter 

terechtzitting aanwezig te zijn. 

(26) De erkenning en tenuitvoerlegging 

van een bevel tot bevriezing mag niet op 

andere dan de in deze verordening 

genoemde gronden worden geweigerd. In 

het bijzonder moet de uitvoerende 

autoriteit de mogelijkheid hebben om een 

bevel tot confiscatie niet te erkennen en ten 

uitvoer te leggen op grond van 

grondrechten, het "ne bis in idem"-

beginsel, de rechten van een 

belanghebbende of het recht om ter 

terechtzitting aanwezig te zijn. 

Or. en 

 

Amendement  88 

Birgit Sippel, Emilian Pavel 

 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 26 bis (nieuw) 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (26 bis) Het scheppen van een 

ruimte van vrijheid, veiligheid en recht 

binnen de Unie is gebaseerd op wederzijds 

vertrouwen en een vermoeden van 

naleving door de andere lidstaten van het 

recht van de Unie, en met name van de 

grondrechten. Dat vermoeden is evenwel 

weerlegbaar. Derhalve, indien er 

gegronde redenen zijn om aan te nemen 

dat de uitvoering van een bevel tot 

bevriezing of confiscatie tot een inbreuk 

op een grondrecht van de betrokkene zou 

leiden, en dat de uitvoerende staat zijn 
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verplichtingen betreffende de 

bescherming van de grondrechten die zijn 

vervat in het Handvest niet zou nakomen, 

dient de tenuitvoerlegging van dat bevel 

tot bevriezing of confiscatie te worden 

geweigerd. 

Or. en 

 

Amendement  89 

Nuno Melo, Axel Voss 

 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 26 bis (nieuw) 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (26 bis) Het scheppen van een 

ruimte van vrijheid, veiligheid en recht 

binnen de Unie is gebaseerd op wederzijds 

vertrouwen en een vermoeden van 

naleving door de andere lidstaten van het 

recht van de Unie, en met name van de 

grondrechten. Dat vermoeden is evenwel 

weerlegbaar. Derhalve, indien er 

gegronde redenen zijn om aan te nemen 

dat de uitvoering van een bevel tot 

bevriezing of confiscatie tot een inbreuk 

op een grondrecht van de betrokkene zou 

leiden, en dat de uitvoerende staat zijn 

verplichtingen betreffende de 

bescherming van de grondrechten die zijn 

vervat in het Handvest niet zou nakomen, 

dient de tenuitvoerlegging van dat bevel 

tot bevriezing of confiscatie te worden 

geweigerd. 

Or. en 

Motivering 

Ik ben voorstander van het amendement van de rapporteur waarmee de tekst die is 

opgenomen in Richtlijn 2014/41/EU betreffende het Europees onderzoeksbevel in strafzaken 

("EOB-richtlijn"), waarvoor ik rapporteur was, wordt overgenomen. De genoemde richtlijn 

versterkt het beginsel van wederzijdse erkenning: van rechterlijke beslissingen bij justitiële 
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samenwerking in strafzaken, dat als een model voor toekomstige instrumenten voor 

wederzijdse erkenning moet worden gebruikt. 

 

Amendement  90 

Barbara Spinelli 

 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 26 bis (nieuw) 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (26 bis) Het "ne bis in idem"-

beginsel is een fundamenteel 

rechtsbeginsel in de Unie, zoals erkend in 

het Handvest en verder ontwikkeld in de 

jurisprudentie van het Hof van Justitie 

van de Europese Unie. Daarom zou de 

uitvoerende autoriteit het recht moeten 

hebben de tenuitvoerlegging van een bevel 

tot bevriezing of confiscatie te weigeren 

als die tenuitvoerlegging tegen dat 

beginsel indruist. 

Or. en 

 

Amendement  91 

Birgit Sippel, Emilian Pavel 

 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 26 ter (nieuw) 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (26 ter) Deze verordening 

eerbiedigt de grondrechten alsook de 

beginselen die zijn erkend in artikel 6 van 

het VEU en in het Handvest, met name 

titel VI daarvan, in internationaal recht 

en internationale overeenkomsten waarbij 

de Unie of alle lidstaten partij zijn, met 

inbegrip van het Europees Verdrag tot 

bescherming van de rechten van de mens 

en de fundamentele vrijheden, en in de 

grondwetten van de lidstaten, op hun 

respectieve toepassingsgebied. Niets in 
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deze verordening belet dat de 

tenuitvoerlegging van een bevel tot 

bevriezing of confiscatie wordt geweigerd, 

indien er objectieve redenen bestaan om 

aan te nemen dat het bevel tot bevriezing 

of confiscatie is uitgevaardigd om de 

betrokkene te vervolgen of een straf op te 

leggen vanwege zijn of haar geslacht, ras 

of etnische afkomst, godsdienst, seksuele 

gerichtheid, nationaliteit, taal of politieke 

overtuiging, of dat de positie van die 

persoon om een van deze redenen kan 

worden aangetast. 

Or. en 

 

Amendement  92 

Nuno Melo, Axel Voss 

 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 26 ter (nieuw) 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (26 ter) Deze verordening 

eerbiedigt de grondrechten alsook de 

beginselen die zijn erkend in artikel 6 van 

het VEU en in het Handvest, met name 

titel VI daarvan, in internationaal recht 

en internationale overeenkomsten waarbij 

de Unie of alle lidstaten partij zijn, met 

inbegrip van het Europees Verdrag tot 

bescherming van de rechten van de mens 

en de fundamentele vrijheden, en in de 

grondwetten van de lidstaten, op hun 

respectieve toepassingsgebied. Niets in 

deze verordening belet dat de 

tenuitvoerlegging van een bevel tot 

bevriezing of confiscatie wordt geweigerd, 

indien er objectieve redenen bestaan om 

aan te nemen dat het bevel tot bevriezing 

of confiscatie is uitgevaardigd om de 

betrokkene te vervolgen of een straf op te 

leggen vanwege zijn of haar geslacht, ras 

of etnische afkomst, godsdienst, seksuele 

gerichtheid, nationaliteit, taal of politieke 
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overtuiging, of dat de positie van die 

persoon om een van deze redenen kan 

worden aangetast. 

Or. en 

Motivering 

Ik ben voorstander van het amendement van de rapporteur waarmee de tekst die is 

opgenomen in Richtlijn 2014/41/EU betreffende het Europees onderzoeksbevel in strafzaken 

("EOB-richtlijn"), waarvoor ik rapporteur was, wordt overgenomen. De genoemde richtlijn 

versterkt het beginsel van wederzijdse erkenning: van rechterlijke beslissingen bij justitiële 

samenwerking in strafzaken, dat als een model voor toekomstige instrumenten voor 

wederzijdse erkenning moet worden gebruikt. 

 

Amendement  93 

Barbara Spinelli 

 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 26 ter (nieuw) 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (26 ter) Indien er gegronde redenen 

zijn om aan te nemen dat de uitvoering 

van een bevel tot bevriezing of confiscatie 

tot een inbreuk op een grondrecht van de 

betrokkene zou leiden, en dat de 

uitvoerende staat zijn verplichtingen 

betreffende de bescherming van de 

grondrechten die zijn vervat in het 

Handvest niet zou nakomen, dient de 

tenuitvoerlegging van dat bevel tot 

bevriezing of confiscatie te worden 

geweigerd. 

Or. en 

 

Amendement  94 

Barbara Spinelli 

 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 26 quater (nieuw) 
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (26 quater) Deze verordening 

eerbiedigt de grondrechten alsook de 

beginselen die zijn erkend in artikel 6 van 

het VEU en in het Handvest, met name 

titel VI daarvan, in internationaal recht 

en internationale overeenkomsten waarbij 

de Unie of alle lidstaten partij zijn, met 

inbegrip van het Europees Verdrag tot 

bescherming van de rechten van de mens 

en de fundamentele vrijheden, en in de 

grondwetten van de lidstaten, op hun 

respectieve toepassingsgebied. Niets in 

deze verordening belet dat de 

tenuitvoerlegging van een bevel tot 

bevriezing of confiscatie wordt geweigerd, 

indien er objectieve redenen bestaan om 

aan te nemen dat het bevel tot bevriezing 

of confiscatie is uitgevaardigd om de 

betrokkene te vervolgen of een straf op te 

leggen vanwege zijn of haar geslacht, ras 

of etnische afkomst, godsdienst, seksuele 

gerichtheid, nationaliteit, taal of politieke 

overtuiging, of dat de positie van die 

persoon om een van deze redenen kan 

worden aangetast. 

Or. en 

 

Amendement  95 

Emilian Pavel, Maria Grapini 

 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 30 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(30) Op de tenuitvoerlegging van een 

bevel tot bevriezing of confiscatie moet het 

recht van de uitvoerende staat van 

toepassing zijn en alleen de autoriteiten 

van die staat mogen bevoegd zijn om te 

beslissen over de procedures voor de 

tenuitvoerlegging. 

(Niet van toepassing op de Nederlandse 

versie) 
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Or. en 

 

Amendement  96 

Monica Macovei 

 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 32 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(32) In grensoverschrijdende zaken mag 

geen afbreuk worden gedaan aan de 

rechten van slachtoffers op compensatie en 

restitutie. In de regels voor vervreemding 

van geconfisqueerde 

vermogensbestanddelen moet prioriteit 

worden gegeven aan de compensatie van 

en de restitutie van vermogensbestanddelen 

aan slachtoffers. De lidstaten moeten ook 

rekening houden met hun verplichtingen 

om bijstand te verlenen inzake de 

invordering van belastingvorderingen van 

andere lidstaten overeenkomstig Richtlijn 

2010/24/EU36. 

(32) In grensoverschrijdende zaken mag 

geen afbreuk worden gedaan aan de 

rechten van slachtoffers op compensatie en 

restitutie. In de regels voor vervreemding 

van geconfisqueerde 

vermogensbestanddelen moet prioriteit 

worden gegeven aan de compensatie van 

en de restitutie van vermogensbestanddelen 

aan slachtoffers, waarbij grondig rekening 

moet worden gehouden met het feit dat in 

gevallen van bijvoorbeeld corruptie, 

massale belastingontduiking, 

belastingfraude of het witwassen van geld 

de slachtoffers grote gemeenschappen en 

zelfs hele landen zijn. De lidstaten moeten 

ook rekening houden met hun 

verplichtingen om bijstand te verlenen 

inzake de invordering van 

belastingvorderingen van andere lidstaten 

overeenkomstig Richtlijn 2010/24/EU36. 

_________________ _________________ 

36 Richtlijn 2010/24/EU van de Raad van 

16 maart 2010 betreffende de wederzijdse 

bijstand inzake de invordering van 

schuldvorderingen die voortvloeien uit 

belastingen, rechten en andere maatregelen 

(PB L 84 van 31.3.2010, blz. 1). 

36 Richtlijn 2010/24/EU van de Raad van 

16 maart 2010 betreffende de wederzijdse 

bijstand inzake de invordering van 

schuldvorderingen die voortvloeien uit 

belastingen, rechten en andere maatregelen 

(PB L 84 van 31.3.2010, blz. 1). 

Or. en 

 

Amendement  97 

Barbara Spinelli 
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Voorstel voor een verordening 

Overweging 32 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(32) In grensoverschrijdende zaken mag 

geen afbreuk worden gedaan aan de 

rechten van slachtoffers op compensatie en 

restitutie. In de regels voor vervreemding 

van geconfisqueerde 

vermogensbestanddelen moet prioriteit 

worden gegeven aan de compensatie van 

en de restitutie van vermogensbestanddelen 

aan slachtoffers. De lidstaten moeten ook 

rekening houden met hun verplichtingen 

om bijstand te verlenen inzake de 

invordering van belastingvorderingen van 

andere lidstaten overeenkomstig Richtlijn 

2010/24/EU36. 

(Niet van toepassing op de Nederlandse 

versie) 

_________________  

36 Richtlijn 2010/24/EU van de Raad van 

16 maart 2010 betreffende de wederzijdse 

bijstand inzake de invordering van 

schuldvorderingen die voortvloeien uit 

belastingen, rechten en andere maatregelen 

(PB L 84 van 31.3.2010, blz. 1). 

 

Or. en 

 

Amendement  98 

Barbara Spinelli 

 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 32 bis (nieuw) 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (32 bis) Vermogensbestanddelen 

die met het oog op latere confiscatie zijn 

bevroren en geconfisqueerde 

vermogensbestanddelen moeten adequaat 

worden beheerd opdat zij hun 

economische waarde niet zouden 

verliezen, het maatschappelijk hergebruik 

wordt gestimuleerd en het risico op 
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verdere criminele infiltratie wordt 

voorkomen. De lidstaten moeten daarom 

de nodige maatregelen nemen, waaronder 

de verkoop of overdracht van de 

vermogensbestanddelen, om dergelijke 

verliezen tot een minimum te beperken en 

de maatschappelijke doelstellingen te 

bevorderen. Zij moeten alle passende 

wetgevende of andere maatregelen 

nemen, zoals de oprichting van nationale 

centrale bureaus voor vermogensbeheer 

of soortgelijke voorzieningen, teneinde de 

bevroren of geconfisqueerde 

vermogensbestanddelen naar behoren te 

beheren. 

Or. en 

Motivering 

De schaduwrapporteur is het met de rapporteur eens over het volgende: "Het is belangrijk 

om op Europees niveau en in de lidstaten een optimaal beheer van de bevroren en 

geconfisqueerde vermogensbestanddelen en het hergebruik ervan voor maatschappelijke 

doeleinden, voor de schadeloosstelling van slachtoffers, families van slachtoffers en 

ondernemingen die het slachtoffer zijn geworden van georganiseerde criminaliteit of voor de 

bestrijding van die georganiseerde criminaliteit te bevorderen." 

 

Amendement  99 

Salvatore Domenico Pogliese 

 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 32 bis (nieuw) 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (32 bis) In de regels voor 

vervreemding van geconfisqueerde 

vermogensbestanddelen moeten passende 

vormen van compensatie worden 

opgenomen voor de nabestaanden van 

politie- en overheidsfunctionarissen die 

bij de uitoefening van hun taak zijn 

omgekomen en voor politie- en 

overheidsfunctionarissen die bij de 

uitoefening van hun taak blijvend invalide 

zijn geworden. Met het oog hierop moet 
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elke lidstaat een fonds oprichten voor 

schadeloosstelling van deze personen en 

een deel van de geconfisqueerde 

vermogensbestanddelen aan dit fonds 

toewijzen. 

Or. it 

 

Amendement  100 

Salvatore Domenico Pogliese 

 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 32 ter (nieuw) 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (32 ter) Een deel van de 

geconfisqueerde vermogensbestanddelen 

moet worden gebruikt om de op 

EU-niveau beheerde instrumenten voor 

de bestrijding van georganiseerde 

misdaad en terrorisme te financieren. Een 

deel van de door de lidstaten 

geconfisqueerde vermogensbestanddelen 

moet naar de begroting van de Unie 

worden overgedragen om aanvullende 

financiering ter beschikking te stellen 

voor de activiteiten van Europol en het 

Europees Centrum voor 

terrorismebestrijding. 

Or. it 

 

Amendement  101 

Salvatore Domenico Pogliese 

 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 32 quater (nieuw) 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (32 quater) De geconfisqueerde 

vermogensbestanddelen moeten naar 

behoren en op zodanige wijze worden 
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beheerd dat de eerbiediging van de 

rechtsorde wordt benadrukt en bevorderd, 

door deze te gebruiken om de 

maatschappelijke en economische 

belangen te dienen van de 

gemeenschappen die rechtstreeks door de 

activiteiten van de criminele en 

terroristische organisaties zijn getroffen. 

Or. it 

 

Amendement  102 

Maria Grapini 

 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 35 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(35) Om het certificaat en het formulier 

van de bijlagen I en II bij de verordening te 

wijzigen, moet de bevoegdheid om 

overeenkomstig artikel 290 van het 

Verdrag betreffende de werking van de 

Europese Unie handelingen vast te stellen 

aan de Commissie worden gedelegeerd. 

Het is van bijzonder belang dat de 

Commissie tijdens haar voorbereidende 

werkzaamheden voor gedelegeerde 

handelingen tot de nodige raadpleging 

overgaat, ook op deskundigenniveau. De 

Commissie moet bij de voorbereiding en 

opstelling van de gedelegeerde 

handelingen ervoor zorgen dat de 

desbetreffende documenten tijdig en op 

gepaste wijze gelijktijdig aan het Europees 

Parlement en aan de Raad worden 

toegezonden. 

(35) Om het certificaat en het formulier 

van de bijlagen I en II bij de verordening te 

wijzigen, moet de bevoegdheid om 

overeenkomstig artikel 290 van het 

Verdrag betreffende de werking van de 

Europese Unie handelingen vast te stellen 

aan de Commissie worden gedelegeerd. 

Het is van bijzonder belang dat de 

Commissie tijdens haar voorbereidende 

werkzaamheden voor gedelegeerde 

handelingen tot de nodige raadpleging met 

gespecialiseerde autoriteiten in de 

lidstaten en de relevante Europese 

agentschappen overgaat, ook op 

deskundigenniveau. De Commissie moet 

bij de voorbereiding en opstelling van de 

gedelegeerde handelingen ervoor zorgen 

dat de desbetreffende documenten tijdig en 

op gepaste wijze gelijktijdig aan het 

Europees Parlement en aan de Raad 

worden toegezonden. 

Or. ro 

 

Amendement  103 
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Gilles Lebreton, Nicolas Bay 

 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 36 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(36) Aangezien de doelstelling van deze 

verordening, namelijk de wederzijdse 

erkenning en tenuitvoerlegging van 

bevelen tot bevriezing en confiscatie, niet 

door de lidstaten kan worden 

verwezenlijkt, maar vanwege de omvang 

of de gevolgen ervan beter door de Unie 

kan worden verwezenlijkt, kan de Unie 
maatregelen vaststellen in 

overeenstemming met het in artikel 5 van 

het Verdrag betreffende de Europese Unie 

neergelegde subsidiariteitsbeginsel. 

Overeenkomstig het in hetzelfde artikel 

neergelegde evenredigheidsbeginsel, gaat 

deze verordening niet verder dan nodig is 

om deze doelstelling te bereiken. 

(36) De wederzijdse erkenning en 

tenuitvoerlegging van bevelen tot 

bevriezing en confiscatie geschiedt door 

middel van maatregelen die in 

overeenstemming moeten zijn met het in 

artikel 5 van het Verdrag betreffende de 

Europese Unie neergelegde 

subsidiariteitsbeginsel. Overeenkomstig het 

in hetzelfde artikel neergelegde 

evenredigheidsbeginsel, gaat deze 

verordening niet verder dan nodig is om 

deze doelstelling te bereiken. 

Or. fr 

 

Amendement  104 

Monica Macovei 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 1 – lid 1 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

1. In deze verordening worden regels 

vastgesteld op grond waarvan een lidstaat 

een door een andere lidstaat in een 

strafprocedure uitgevaardigd bevel tot 

bevriezing of confiscatie op zijn 

grondgebied erkent en ten uitvoer legt. 

1. In deze verordening worden regels 

vastgesteld op grond waarvan een lidstaat 

een door een andere lidstaat in een 

strafrechtelijke, civielrechtelijke of 

administratieve procedure uitgevaardigd 

bevel tot bevriezing of confiscatie op zijn 

grondgebied erkent en ten uitvoer legt. In 

deze verordening worden regels 

vastgesteld voor wederzijdse erkenning 

van bevelen tot bevriezing en confiscatie, 

met inbegrip van de belangrijkste vormen 

van confiscatie die in de lidstaten 
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bestaan: gewone confiscatie, ruimere 

confiscatie, confiscatie bij derden, op 

waarde gebaseerde confiscatie en 

confiscatie zonder veroordeling. 

Or. en 

 

Amendement  105 

Emil Radev 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 1 – lid 1 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

1. In deze verordening worden regels 

vastgesteld op grond waarvan een lidstaat 

een door een andere lidstaat in een 

strafprocedure uitgevaardigd bevel tot 

bevriezing of confiscatie op zijn 

grondgebied erkent en ten uitvoer legt. 

In deze verordening worden regels 

vastgesteld op grond waarvan een lidstaat 

een door een andere lidstaat in het kader 

van strafvervolging uitgevaardigd bevel tot 

bevriezing of confiscatie op zijn 

grondgebied erkent en ten uitvoer legt. 

Or. bg 

 

Amendement  106 

Ignazio Corrao, Laura Ferrara, Fabio Massimo Castaldo 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 1 – lid 1 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

1. In deze verordening worden regels 

vastgesteld op grond waarvan een lidstaat 

een door een andere lidstaat in een 

strafprocedure uitgevaardigd bevel tot 

bevriezing of confiscatie op zijn 

grondgebied erkent en ten uitvoer legt. 

1. In deze verordening worden regels 

vastgesteld op grond waarvan een lidstaat 

een door een andere lidstaat in het kader 

van een strafmaatregel uitgevaardigd 

bevel tot bevriezing of confiscatie op zijn 

grondgebied erkent en ten uitvoer legt. 

Or. it 

 

Amendement  107 
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Maria Grapini, Emilian Pavel 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 1 – lid 2 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

2. Deze verordening laat de 

verplichting tot eerbiediging van de 

grondrechten en rechtsbeginselen, zoals 

neergelegd in artikel 6 van het Verdrag 

betreffende de Europese Unie, onverlet. 

2. Deze verordening laat de 

verplichting tot eerbiediging van de 

grondrechten en rechtsbeginselen, met 

name het recht op verdediging, het recht 

op een eerlijk proces en het recht op 

eigendom, zoals neergelegd in artikel 6 van 

het Verdrag betreffende de Europese Unie, 

onverlet. 

Or. ro 

 

Amendement  108 

Emil Radev 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 1 – lid 2 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

2. Deze verordening laat de 

verplichting tot eerbiediging van de 

grondrechten en rechtsbeginselen, zoals 

neergelegd in artikel 6 van het Verdrag 

betreffende de Europese Unie, onverlet. 

2. Deze verordening laat de 

verplichting tot eerbiediging van de 

grondrechten en rechtsbeginselen, zoals 

neergelegd in artikel 6 van het Verdrag 

betreffende de Europese Unie en het 

Handvest van de grondrechten van de 

Europese Unie, onverlet. 

Or. bg 

 

Amendement  109 

Barbara Spinelli 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 1 – lid 2 bis (nieuw) 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 
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 2 bis. De uitvaardigende autoriteit ziet er 

bij het uitvaardigen van een bevel tot 

bevriezing of confiscatie op toe dat de 

beginselen van noodzakelijkheid en 

evenredigheid worden geëerbiedigd. 

Or. en 

 

Amendement  110 

Monica Macovei 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 2 – alinea 1 – punt 1 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(1) "bevel tot confiscatie": een 

onherroepelijke straf of maatregel, 

opgelegd door een gerecht na een 

strafprocedure in verband met een 

strafbaar feit, die leidt tot definitieve 

ontneming van vermogensbestanddelen aan 

een natuurlijke persoon of rechtspersoon; 

(1) "bevel tot confiscatie": een 

onherroepelijke straf of maatregel, 

opgelegd door een gerecht na een 

strafrechtelijke, civielrechtelijke of 

administratieve procedure in verband met 

een strafbaar feit, die leidt tot definitieve 

ontneming van vermogensbestanddelen aan 

een natuurlijke persoon of rechtspersoon; 

Or. en 

 

Amendement  111 

Emilian Pavel, Maria Grapini 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 2 – alinea 1 – punt 1 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(1) "bevel tot confiscatie": een 

onherroepelijke straf of maatregel, 

opgelegd door een gerecht na een 

strafprocedure in verband met een strafbaar 

feit, die leidt tot definitieve ontneming van 

vermogensbestanddelen aan een natuurlijke 

persoon of rechtspersoon; 

(1) "bevel tot confiscatie": een 

maatregel, opgelegd door een gerecht na 

een strafprocedure in verband met een 

strafbaar feit, die leidt tot definitieve 

ontneming van vermogensbestanddelen aan 

een natuurlijke persoon of rechtspersoon; 

Or. en 
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Amendement  112 

Monica Macovei 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 2 – alinea 1 – punt 1 bis (nieuw) 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (1 bis) "gewone confiscatie": een 

maatregel tot confiscatie van een 

vermogensbestanddeel dat de 

rechtstreekse opbrengst van een misdrijf 

is; 

Or. en 

 

Amendement  113 

Monica Macovei 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 2 – alinea 1 – punt 1 ter (nieuw) 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (1 ter) "ruimere confiscatie": een 

maatregel tot confiscatie van 

vermogensbestanddelen die meer 

omvatten dan de rechtstreekse opbrengst 

van een misdrijf, waarbij het in beslag 

genomen vermogensbestanddeel is 

verkregen door crimineel gedrag; 

Or. en 

 

Amendement  114 

Monica Macovei 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 2 – alinea 1 – punt 1 quater (nieuw) 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 
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 (1 quater) "confiscatie bij derden": 

een maatregel tot confiscatie die wordt 

genomen om een andere persoon dan de 

dader – de derde – een via crimineel 

gedrag verkregen vermogensbestanddeel 

te ontnemen, waar deze derde in bezit is 

van een vermogensbestanddeel dat door 

de dader aan hem is overgedragen; 

Or. en 

 

Amendement  115 

Monica Macovei 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 2 – alinea 1 – punt 1 quinquies (nieuw) 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (1 quinquies) "op waarde gebaseerde 

confiscatie": een maatregel tot confiscatie 

waarmee een gerecht, nadat het heeft 

vastgesteld welke opbrengst een persoon 

via crimineel gedrag heeft verwezenlijkt, 

een bevel tot betaling van een geldbedrag 

oplegt dat kan worden uitgevoerd door 

inbeslagneming van 

vermogensbestanddelen van deze persoon; 

Or. en 

 

Amendement  116 

Monica Macovei 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 2 – alinea 1 – punt 1 sexies (nieuw) 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (1 sexies) "confiscatie zonder 

veroordeling": een maatregel tot 

confiscatie van een vermogensbestanddeel 

van illegale herkomst die wordt genomen 

zonder dat er sprake is van een 
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veroordeling. Het betreft gevallen waarin 

een strafrechtelijke veroordeling niet 

mogelijk is omdat de verdachte ziek is, het 

rechtsgebied is ontvlucht of is overleden, 

of de verjaringstermijn is verstreken. Het 

betreft ook gevallen van maatregelen 

tegen het vermogensbestanddeel zelf, 

ongeacht de persoon die het 

vermogensbestanddeel bezit; 

Or. en 

 

Amendement  117 

Emilian Pavel, Maria Grapini 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 2 – alinea 1 – punt 2 bis (nieuw) 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (2 bis) "belanghebbende partijen": 

natuurlijke of rechtspersonen, met 

inbegrip van derden te goeder trouw, 

waarop deze verordening betrekking heeft 

in overeenstemming met de nationale 

wetgeving van de uitvoerende staat; 

Or. en 

 

Amendement  118 

Emil Radev 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 2 – alinea 1 – punt 3 – inleidende formule 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(3) "vermogensbestanddelen": 

goederen van enigerlei aard, lichamelijk of 

onlichamelijk, roerend of onroerend, 

alsmede rechtsbescheiden waaruit de 

eigendom of andere rechten ten aanzien 

van die goederen blijken, die door de 

uitvaardigende autoriteit worden 

(3) "vermogensbestanddelen": geld of 

voorwerpen van enigerlei aard, lichamelijk 

of onlichamelijk, roerend of onroerend, 

alsmede beperkte eigendomsrechten en 

rechtsbescheiden of instrumenten van 

enigerlei vorm, elektronisch of digitaal, 
waaruit de eigendom of andere rechten ten 
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beschouwd als: aanzien van die voorwerpen blijken, die 

door de uitvaardigende autoriteit worden 

beschouwd als: 

Or. bg 

 

Amendement  119 

Monica Macovei 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 2 – alinea 1 – punt 5 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(5) "hulpmiddelen": alle 

vermogensbestanddelen die op enigerlei 

wijze, geheel of gedeeltelijk, zijn gebruikt 

of zijn bestemd om te worden gebruikt om 

een of meer strafbare feiten te plegen; 

(5) "hulpmiddelen": alle 

vermogensbestanddelen die op enigerlei 

wijze, geheel of gedeeltelijk, zijn gebruikt 

of zijn bestemd om te worden gebruikt om 

een of meer strafrechtelijke, 

civielrechtelijk of administratieve strafbare 

feiten te plegen; 

Or. en 

 

Amendement  120 

Monica Macovei 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 2 – alinea 1 – punt 6 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(6) "uitvaardigende staat": de lidstaat 

waarin in het kader van een strafprocedure 

een bevel tot bevriezing of confiscatie is 

uitgevaardigd; 

(6) "uitvaardigende staat": de lidstaat 

waarin in het kader van een 

strafrechtelijke, civielrechtelijke of 

administratieve procedure een bevel tot 

bevriezing of confiscatie is uitgevaardigd; 

Or. en 

 

Amendement  121 

Monica Macovei 
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Voorstel voor een verordening 

Artikel 2 – alinea 1 – punt 8 – letter a – punt 2 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(2) een andere door de uitvaardigende 

staat aangeduide bevoegde autoriteit die 

bevoegd is om in strafprocedures een 

bevel tot bevriezing van 

vermogensbestanddelen uit te vaardigen of 

een bevel tot bevriezing ten uitvoer te 

leggen overeenkomstig de nationale 

wetgeving. Voordat het bevel tot 

bevriezing wordt toegezonden aan de 

uitvoerende autoriteit, wordt dit 

gevalideerd door een rechter, een gerecht, 

een onderzoeksrechter of een officier van 

justitie in de uitvaardigende staat, nadat is 

onderzocht of het bevel voldoet aan de 

voorwaarden voor uitvaardiging uit hoofde 

van deze verordening, in het bijzonder de 

in artikel 13, lid 1, vastgestelde 

voorwaarden. Wanneer het bevel is 

gevalideerd door een dergelijke autoriteit, 

kan deze autoriteit in het kader van de 

toezending van het bevel ook als 

uitvaardigende autoriteit worden 

aangemerkt; 

(2) een andere door de uitvaardigende 

staat aangeduide bevoegde autoriteit die 

bevoegd is om in strafrechtelijke, 

civielrechtelijke of administratieve 

procedures een bevel tot bevriezing van 

vermogensbestanddelen uit te vaardigen of 

een bevel tot bevriezing ten uitvoer te 

leggen overeenkomstig de nationale 

wetgeving. Voordat het bevel tot 

bevriezing wordt toegezonden aan de 

uitvoerende autoriteit, wordt dit 

gevalideerd door een rechter, een gerecht, 

een onderzoeksrechter of een officier van 

justitie in de uitvaardigende staat, nadat is 

onderzocht of het bevel voldoet aan de 

voorwaarden voor uitvaardiging uit hoofde 

van deze verordening, in het bijzonder de 

in artikel 13, lid 1, vastgestelde 

voorwaarden. Wanneer het bevel is 

gevalideerd door een dergelijke autoriteit, 

kan deze autoriteit in het kader van de 

toezending van het bevel ook als 

uitvaardigende autoriteit worden 

aangemerkt; 

Or. en 

 

Amendement  122 

Monica Macovei 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 2 – alinea 1 – punt 8 – letter b 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(b) met betrekking tot een bevel tot 

confiscatie: een door de uitvaardigende 

staat aangeduide autoriteit die bevoegd is 

om in strafprocedures een door een 

gerecht uitgevaardigd bevel tot confiscatie 

(b) met betrekking tot een bevel tot 

confiscatie: een door de uitvaardigende 

staat aangeduide autoriteit die bevoegd is 

om in strafrechtelijke, civielrechtelijke en 

administratieve procedures een door een 
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ten uitvoer te leggen overeenkomstig de 

nationale wetgeving; 

gerecht uitgevaardigd bevel tot confiscatie 

ten uitvoer te leggen overeenkomstig de 

nationale wetgeving; 

Or. en 

 

Amendement  123 

Emil Radev 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 3 – lid 1 – inleidende formule 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

1. Een bevel tot bevriezing of 

confiscatie wordt ten uitvoer gelegd zonder 

toetsing van de dubbele strafbaarheid van 

de feiten als de feiten die ten grondslag 

liggen aan het bevel tot bevriezing of 

confiscatie, één of meer van de navolgende 

strafbare feiten vormen zoals omschreven 

in het recht van de uitvaardigende staat, en 

als daarop in de uitvaardigende staat een 

vrijheidsstraf met een maximum van ten 

minste drie jaar staat: 

1. Een bevel tot bevriezing of 

confiscatie wordt ten uitvoer gelegd zonder 

toetsing van de dubbele strafbaarheid van 

de feiten als de feiten, met inbegrip van 

medeplichtigheid aan, voorbereiding van 

en pogingen tot strafbare feiten, die ten 

grondslag liggen aan het bevel tot 

bevriezing of confiscatie, één of meer van 

de navolgende strafbare feiten vormen 

zoals omschreven in het recht van de 

uitvaardigende staat, en als daarop in de 

uitvaardigende staat een vrijheidsstraf met 

een maximum van ten minste drie jaar 

staat: 

Or. bg 

 

Amendement  124 

Monica Macovei 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 3 – lid 1 – inleidende formule 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

1. Een bevel tot bevriezing of 

confiscatie wordt ten uitvoer gelegd zonder 

toetsing van de dubbele strafbaarheid van 

de feiten als de feiten die ten grondslag 

liggen aan het bevel tot bevriezing of 

1. Een bevel tot bevriezing of 

confiscatie wordt ten uitvoer gelegd zonder 

toetsing van de dubbele strafbaarheid van 

de feiten als de feiten die ten grondslag 

liggen aan het bevel tot bevriezing of 
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confiscatie, één of meer van de navolgende 

strafbare feiten vormen zoals omschreven 

in het recht van de uitvaardigende staat, en 

als daarop in de uitvaardigende staat een 

vrijheidsstraf met een maximum van ten 

minste drie jaar staat: 

confiscatie, één of meer van de navolgende 

strafbare feiten vormen zoals omschreven 

in het recht van de uitvaardigende staat, en 

als daarop in de uitvaardigende staat een 

vrijheidsstraf met een maximum van ten 

minste twee jaar staat: 

Or. en 

 

Amendement  125 

Ignazio Corrao, Laura Ferrara, Fabio Massimo Castaldo 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 3 – lid 1 – streepje 2 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

– terrorisme; – terrorisme, met inbegrip van de in 

Richtlijn 2017/541/EU genoemde 

strafbare feiten; 

Or. it 

 

Amendement  126 

Ignazio Corrao, Laura Ferrara, Fabio Massimo Castaldo 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 3 – lid 1 – streepje 3 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

– mensenhandel; – slavernij en mensenhandel; 

Or. it 

 

Amendement  127 

Maria Grapini 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 3 – lid 1 – streepje 6 
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

– illegale handel in wapens, munitie 

en explosieven; 

– illegale handel in wapens, munitie 

en explosieven, gevaarlijke chemicaliën 

en producten die de ozonlaag aantasten; 

Or. ro 

 

Amendement  128 

Monica Macovei 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 3 – lid 1 – streepje 8 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

– fraude en fraudegerelateerde 

strafbare feiten zoals gedefinieerd in 

Richtlijn 2017/xxx/EU betreffende de 

strafrechtelijke bestrijding van fraude 

waardoor de financiële belangen van de 

Europese Unie worden geschaad; 

– fraude en fraudegerelateerde 

strafbare feiten zoals gedefinieerd in 

Richtlijn 2017/xxx/EU betreffende de 

strafrechtelijke bestrijding van fraude 

waardoor de financiële belangen van de 

Europese Unie worden geschaad, met 

inbegrip van belastingfraude en 

belastingontduiking; 

Or. en 

 

Amendement  129 

Ignazio Corrao, Laura Ferrara, Fabio Massimo Castaldo 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 3 – lid 1 – streepje 9 bis (nieuw) 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 – fiscale misdrijven die verband 

houden met directe en indirecte 

belastingen, met inbegrip van 

belastingontduiking door legaal dan wel 

illegaal verkregen inkomsten te verhullen 

en opsporing en inning door de 

belastingautoriteiten te voorkomen; 

Or. it 
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Amendement  130 

Monica Macovei 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 3 – lid 1 – streepje 10 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

– witwassen van opbrengsten van 

misdrijven; 

– witwassen van opbrengsten van 

misdrijven, met inbegrip van zelf 

witwassen van opbrengsten van eigen 

misdrijven; 

Or. en 

 

Amendement  131 

Monica Macovei 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 3 – lid 1 – streepje 12 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

– computergerelateerde criminaliteit, – cybercriminaliteit en alle andere 

computergerelateerde misdrijven; 

Or. en 

 

Amendement  132 

Salvatore Domenico Pogliese 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 3 – lid 1 – streepje 12 bis (nieuw) 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 – misdrijven tegen intellectuele en 

industriële eigendom; 

Or. it 
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Motivering 

De toegevoegde strafbare feiten zijn afkomstig uit de geldende wetgeving binnen het 

Italiaanse wettelijk kader op het gebied van bevriezing en confiscatie. Uitgaande van de 

ervaring in Italië wordt het belangrijk geacht deze vormen van strafbare feiten toe te voegen, 

omdat deze aanzienlijke financieringsbronnen voor georganiseerde misdaad vormen. 

 

Amendement  133 

Maria Grapini 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 3 – lid 1 – streepje 13 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

– milieumisdrijven, met inbegrip van 

de illegale handel in bedreigde diersoorten 

en bedreigde plantensoorten en -

variëteiten; 

– milieumisdrijven, met inbegrip van 

de illegale handel in bedreigde diersoorten 

en bedreigde plantensoorten en -

variëteiten, en illegale handel in kaphout; 

Or. ro 

 

Amendement  134 

Salvatore Domenico Pogliese 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 3 – lid 1 – streepje 13 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

– milieumisdrijven, met inbegrip van 

de illegale handel in bedreigde diersoorten 

en bedreigde plantensoorten en -

variëteiten; 

– milieumisdrijven, met inbegrip van 

de illegale handel in bedreigde diersoorten 

en bedreigde plantensoorten en -variëteiten 

en de illegale handel in afval; 

Or. it 

Motivering 

De toegevoegde strafbare feiten zijn afkomstig uit de geldende wetgeving binnen het 

Italiaanse wettelijk kader op het gebied van bevriezing en confiscatie. Uitgaande van de 

ervaring in Italië wordt het belangrijk geacht deze vormen van strafbare feiten toe te voegen, 

omdat deze aanzienlijke financieringsbronnen voor georganiseerde misdaad vormen. 
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Amendement  135 

Ignazio Corrao, Laura Ferrara, Fabio Massimo Castaldo 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 3 – lid 1 – streepje 13 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

– milieumisdrijven, met inbegrip van 

de illegale handel in bedreigde diersoorten 

en bedreigde plantensoorten en -

variëteiten; 

– milieumisdrijven, met inbegrip van 

de illegale handel in en het dumpen van 

afval, bedreigde diersoorten en bedreigde 

plantensoorten en -variëteiten; 

Or. it 

 

Amendement  136 

Maria Grapini 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 3 – lid 1 – streepje 16 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

- illegale handel in menselijke 

organen en weefsels; 

- illegale handel in menselijke 

organen, weefsels en cellen; 

Or. ro 

 

Amendement  137 

Maria Grapini 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 3 – lid 1 – streepje 20 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

– illegale handel in cultuurgoederen, 

waaronder antiquiteiten en 

kunstvoorwerpen; 

– illegale handel in cultuurgoederen, 

waaronder antiquiteiten en 

kunstvoorwerpen, illegale handel in edele 

metalen en legeringen van edele metalen 

en edelstenen; 

Or. ro 
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Amendement  138 

Gilles Lebreton, Nicolas Bay 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 3 – lid 1 – streepje 21 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

– oplichting; Schrappen 

Or. fr 

 

Amendement  139 

Salvatore Domenico Pogliese 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 3 – lid 1 – streepje 22 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

– chantage en afpersing; – chantage, afpersing en uitbuiting; 

Or. it 

Motivering 

De toegevoegde strafbare feiten zijn afkomstig uit de geldende wetgeving binnen het 

Italiaanse wettelijk kader op het gebied van bevriezing en confiscatie. Uitgaande van de 

ervaring in Italië wordt het belangrijk geacht deze vormen van strafbare feiten toe te voegen, 

omdat deze aanzienlijke financieringsbronnen voor georganiseerde misdaad vormen. 

 

Amendement  140 

Salvatore Domenico Pogliese 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 3 – lid 1 – streepje 23 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

– namaak van producten en 

productpiraterij; 

– smokkel en namaak van producten 

en productpiraterij; 

Or. it 
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Motivering 

De toegevoegde strafbare feiten zijn afkomstig uit de geldende wetgeving binnen het 

Italiaanse wettelijk kader op het gebied van bevriezing en confiscatie. Uitgaande van de 

ervaring in Italië wordt het belangrijk geacht deze vormen van strafbare feiten toe te voegen, 

omdat deze aanzienlijke financieringsbronnen voor georganiseerde misdaad vormen. 

 

Amendement  141 

Maria Grapini 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 3 – lid 1 – streepje 27 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

– illegale handel in nucleaire of 

radioactieve stoffen; 

– illegale handel in nucleaire, 

radioactieve of biologische stoffen; 

Or. ro 

 

Amendement  142 

Gilles Lebreton, Nicolas Bay 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 3 – lid 1 – streepje 28 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

– handel in gestolen voertuigen; Schrappen 

Or. fr 

 

Amendement  143 

Eva Joly 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 3 – lid 1 bis (nieuw) 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 1 bis. Een bevel tot bevriezing of 

confiscatie wordt zonder toetsing van de 

dubbele strafbaarheid van de feiten ten 
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uitvoer gelegd als de feiten die ten 

grondslag liggen aan het bevel tot 

bevriezing of confiscatie belastingfraude, 

ernstige belastingfraude en 

belastingontduiking vormen zoals 

omschreven in het recht van de 

uitvaardigende staat, en als daarop in de 

uitvaardigende staat een vrijheidsstraf 

met een maximum van ten minste twee 

jaar staat. 

Or. en 

 

Amendement  144 

Eva Joly 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 4 – lid 1 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

1. Een bevel tot confiscatie, of een 

gewaarmerkte kopie daarvan, wordt samen 

met het in artikel 7 bedoelde certificaat 

door de uitvaardigende autoriteit 

rechtstreeks toegezonden aan de 

uitvoerende autoriteit, of indien van 

toepassing aan de in artikel 27, lid 2, 

bedoelde centrale autoriteit, op een wijze 

die een schriftelijke melding oplevert op 

grond waarvan de uitvoerende autoriteit de 

echtheid kan vaststellen. 

1. Een bevel tot confiscatie, of een 

gewaarmerkte kopie daarvan, wordt samen 

met het in artikel 7 bedoelde certificaat 

door de uitvaardigende autoriteit 

rechtstreeks toegezonden aan de 

uitvoerende autoriteit en medegedeeld aan 

de in artikel 27, lid 2, bedoelde centrale 

autoriteit, op een wijze die een schriftelijke 

melding oplevert op grond waarvan de 

uitvoerende autoriteit de echtheid kan 

vaststellen. 

Or. en 

Motivering 

De centrale autoriteit moet alle bevelen tot confiscatie en bevriezing op nationaal niveau 

registreren en moet daarom in kennis worden gesteld van de toezending (zie ons voorgestelde 

amendement op artikel 27, lid 2). 

 

Amendement  145 

Emilian Pavel, Maria Grapini 
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Voorstel voor een verordening 

Artikel 4 – lid 1 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

1. Een bevel tot confiscatie, of een 

gewaarmerkte kopie daarvan, wordt 

samen met het in artikel 7 bedoelde 

certificaat door de uitvaardigende autoriteit 

rechtstreeks toegezonden aan de 

uitvoerende autoriteit, of indien van 

toepassing aan de in artikel 27, lid 2, 

bedoelde centrale autoriteit, op een wijze 

die een schriftelijke melding oplevert op 

grond waarvan de uitvoerende autoriteit de 

echtheid kan vaststellen. 

1. Een bevel tot confiscatie wordt 

samen met het in artikel 7 bedoelde 

certificaat door de uitvaardigende autoriteit 

rechtstreeks toegezonden aan de 

uitvoerende autoriteit, of indien van 

toepassing aan de in artikel 27, lid 2, 

bedoelde centrale autoriteit, op een wijze 

die een schriftelijke melding oplevert op 

grond waarvan de uitvoerende autoriteit de 

echtheid kan vaststellen. 

Or. en 

 

Amendement  146 

Emil Radev 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 4 – lid 1 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

1. Een bevel tot confiscatie, of een 

gewaarmerkte kopie daarvan, wordt samen 

met het in artikel 7 bedoelde certificaat 

door de uitvaardigende autoriteit 

rechtstreeks toegezonden aan de 

uitvoerende autoriteit, of indien van 

toepassing aan de in artikel 27, lid 2, 

bedoelde centrale autoriteit, op een wijze 

die een schriftelijke melding oplevert op 

grond waarvan de uitvoerende autoriteit de 

echtheid kan vaststellen. 

1. Een bevel tot confiscatie, of een 

gewaarmerkte kopie daarvan, wordt samen 

met het in artikel 7 bedoelde certificaat 

door de uitvaardigende autoriteit 

rechtstreeks toegezonden aan de 

uitvoerende autoriteit, of indien van 

toepassing aan de in artikel 27, lid 2, 

bedoelde centrale autoriteit, op een wijze 

die een schriftelijke melding oplevert op 

grond waarvan de uitvoerende autoriteit de 

echtheid ervan kan vaststellen. 

Or. bg 

 

Amendement  147 

Monica Macovei 
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Voorstel voor een verordening 

Artikel 4 – lid 2 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

2. In geval van een bevel tot 

confiscatie dat betrekking heeft op een 

geldsom, wordt het bevel toegezonden aan 

de lidstaat waar, volgens redelijke 

vermoedens van de uitvaardigende 

autoriteit, de natuurlijke persoon of 

rechtspersoon tegen wie het bevel is 

uitgevaardigd, vermogensbestanddelen of 

inkomen heeft. 

2. In geval van een bevel tot 

confiscatie dat betrekking heeft op een 

geldsom bij op waarde gebaseerde 

confiscatie, wordt het bevel toegezonden 

aan de lidstaat waar, volgens redelijke 

vermoedens van de uitvaardigende 

autoriteit, de natuurlijke persoon of 

rechtspersoon tegen wie het bevel is 

uitgevaardigd, vermogensbestanddelen of 

inkomen heeft. 

Or. en 

 

Amendement  148 

Emilian Pavel, Maria Grapini 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 4 – lid 6 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

6. Wanneer de autoriteit van de 

uitvoerende staat die een bevel tot 

confiscatie ontvangt, niet bevoegd is om dit 

bevel te erkennen en de nodige 

maatregelen te nemen voor de 

tenuitvoerlegging ervan, zendt zij het bevel 

onverwijld toe aan de bevoegde 

uitvoerende autoriteit en stelt zij de 

uitvaardigende autoriteit hiervan in kennis. 

6. Wanneer de autoriteit van de 

uitvoerende staat die een bevel tot 

confiscatie ontvangt, niet bevoegd is om dit 

bevel te erkennen en de nodige 

maatregelen te nemen voor de 

tenuitvoerlegging ervan, zendt zij het bevel 

onverwijld of uiterlijk binnen drie 

werkdagen toe aan de bevoegde 

uitvoerende autoriteit en stelt zij de 

uitvaardigende autoriteit hiervan in kennis. 

Or. en 

 

Amendement  149 

Monica Macovei 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 4 – lid 6 
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

6. Wanneer de autoriteit van de 

uitvoerende staat die een bevel tot 

confiscatie ontvangt, niet bevoegd is om dit 

bevel te erkennen en de nodige 

maatregelen te nemen voor de 

tenuitvoerlegging ervan, zendt zij het bevel 

onverwijld toe aan de bevoegde 

uitvoerende autoriteit en stelt zij de 

uitvaardigende autoriteit hiervan in kennis. 

6. Wanneer de autoriteit van de 

uitvoerende staat die een bevel tot 

confiscatie ontvangt, niet bevoegd is om dit 

bevel te erkennen en de nodige 

maatregelen te nemen voor de 

tenuitvoerlegging ervan, zendt zij het bevel 

onverwijld en uiterlijk binnen tien uur toe 

aan de bevoegde uitvoerende autoriteit en 

stelt zij de uitvaardigende autoriteit hiervan 

in kennis. 

Or. en 

 

Amendement  150 

Maria Grapini 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 5 – lid 1 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

1. Een bevel tot confiscatie mag 

overeenkomstig artikel 4 slechts aan één 

uitvoerende staat tegelijk worden 

toegezonden. 

1. Een bevel tot confiscatie mag 

overeenkomstig artikel 4 in beginsel 

slechts aan één uitvoerende staat tegelijk 

worden toegezonden. 

Or. ro 

Motivering 

Aangezien in lid 2 bepalingen zijn neergelegd voor gevallen waarin het bevel aan meer dan 

één staat tegelijkertijd mag worden toegezonden, zou dit lid 1 tegenspreken. Door de woorden 

"in beginsel" toe te voegen wordt duidelijk dat lid 1 de algemene regel is waarop 

uitzonderingen kunnen worden gemaakt. 

 

Amendement  151 

Monica Macovei 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 6 – lid 2 
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

2. In geval van toezending aan één of 

meer uitvoerende staten van een bevel tot 

confiscatie dat betrekking heeft op een 

geldsom, mag de totale opbrengst van de 

tenuitvoerlegging niet meer bedragen dan 

het in het bevel tot confiscatie bepaalde 

maximumbedrag. 

2. In geval van toezending aan één of 

meer uitvoerende staten van een bevel tot 

confiscatie dat betrekking heeft op een 

geldsom, mag de totale opbrengst van de 

tenuitvoerlegging niet meer bedragen dan 

het in het bevel tot confiscatie bepaalde 

maximumbedrag. Indien de confiscatie al 

geheel of gedeeltelijk ten uitvoer is gelegd, 

wordt het betrokken bedrag volledig in 

mindering gebracht op het bedrag dat in 

de uitvoerende staat geconfisqueerd moet 

worden. 

Or. en 

 

Amendement  152 

Emilian Pavel, Maria Grapini 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 6 – lid 3 – alinea 1 – inleidende formule 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

De uitvaardigende autoriteit stelt de 

uitvoerende autoriteit onmiddellijk in 

kennis, op een wijze die een schriftelijke 

melding oplevert: 

De uitvaardigende autoriteit stelt de 

uitvoerende autoriteit onmiddellijk en 

uiterlijk binnen drie werkdagen in kennis, 

op een wijze die een schriftelijke melding 

oplevert: 

Or. en 

 

Amendement  153 

Ignazio Corrao, Laura Ferrara, Fabio Massimo Castaldo 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 6 – lid 3 – alinea 1 – inleidende formule 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

De uitvaardigende autoriteit stelt de 

uitvoerende autoriteit onmiddellijk in 

kennis, op een wijze die een schriftelijke 

De uitvaardigende autoriteit stelt de 

uitvoerende autoriteit onmiddellijk en 

uiterlijk binnen 24 uur in kennis, op een 
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melding oplevert: wijze die een schriftelijke melding 

oplevert: 

Or. it 

 

Amendement  154 

Emilian Pavel, Maria Grapini 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 6 – lid 3 – alinea 1 – letter b 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(b) als het bevel tot confiscatie geheel 

of ten dele ten uitvoer is gelegd in de 

uitvaardigende staat of in een andere 

uitvoerende staat, met vermelding van het 

bedrag waarvoor het bevel tot bevriezing 

of confiscatie nog niet is ten uitvoer 

gelegd; 

(Niet van toepassing op de Nederlandse 

versie) 

Or. en 

 

Amendement  155 

Emilian Pavel, Maria Grapini 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 6 – lid 4 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

4. Wanneer de uitvaardigende staat 

heeft aangegeven dat hij het bevel om 

enige reden wil onttrekken aan de 

uitvoerende staat, beëindigt de uitvoerende 

staat de tenuitvoerlegging van het bevel tot 

confiscatie onverwijld. 

4. Wanneer de uitvaardigende staat 

heeft aangegeven dat hij het bevel om 

enige reden wil onttrekken aan de 

uitvoerende staat, beëindigt de uitvoerende 

staat de tenuitvoerlegging van het bevel tot 

confiscatie onverwijld of uiterlijk binnen 

drie werkdagen. 

Or. en 
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Amendement  156 

Ignazio Corrao, Laura Ferrara, Fabio Massimo Castaldo 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 8 – lid 4 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

4. Zodra de tenuitvoerlegging van het 

bevel is voltooid, stelt de uitvoerende 

autoriteit de uitvaardigende autoriteit 

daarvan in kennis, op een wijze die een 

schriftelijke melding oplevert. 

4. Zodra de tenuitvoerlegging van het 

bevel is voltooid, stelt de uitvoerende 

autoriteit de uitvaardigende autoriteit 

daarvan onverwijld en in elk geval binnen 

24 uur in kennis, op een wijze die een 

schriftelijke melding oplevert. 

Or. it 

 

Amendement  157 

Emilian Pavel, Maria Grapini 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 9 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

[...] Schrappen 

Or. en 

 

Amendement  158 

Barbara Spinelli 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 9 – lid 1 – alinea 1 – inleidende formule 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

De uitvoerende autoriteit mag besluiten 

een bevel tot confiscatie niet te erkennen 

en ten uitvoer te leggen uitsluitend als: 

De uitvoerende autoriteit moet besluiten 

een bevel tot confiscatie niet te erkennen 

en ten uitvoer te leggen als: 

Or. en 
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Amendement  159 

Eva Joly 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 9 – lid 1 – alinea 1 – letter a bis (nieuw) 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (a bis) er gegronde redenen zijn om aan 

te nemen dat de tenuitvoerlegging van het 

bevel tot confiscatie in strijd is met de 

verplichtingen van de uitvoerende staat 

overeenkomstig artikel 6 VEU en het 

Handvest van de grondrechten; 

Or. en 

 

Amendement  160 

Monica Macovei 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 9 – lid 1 – alinea 1 – letter b 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(b) de tenuitvoerlegging van het bevel 

tot confiscatie in strijd zou zijn met het "ne 

bis in idem"-beginsel; 

(b) de tenuitvoerlegging van het bevel 

tot confiscatie in strijd zou zijn met het "ne 

bis in idem"-beginsel, tenzij een 

confiscatie zonder veroordeling minder 

effectief zou kunnen zijn als gevolg van 

een tijdelijke overeenkomst inzake niet-

vervolging of uitstel van vervolging; 

Or. en 

 

Amendement  161 

Monica Macovei 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 9 – lid 1 – alinea 1 – letter c 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(c) naar het recht van de uitvoerende 

staat een immuniteit of voorrecht bestaat 

Schrappen 
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dat in de weg zou staan aan de 

tenuitvoerlegging van een nationaal bevel 

tot confiscatie met betrekking tot de 

betrokken vermogensbestanddelen; 

Or. en 

 

Amendement  162 

Barbara Spinelli 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 9 – lid 1 – alinea 1 – letter c 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(c) naar het recht van de uitvoerende 

staat een immuniteit of voorrecht bestaat 

dat in de weg zou staan aan de 

tenuitvoerlegging van een nationaal bevel 

tot confiscatie met betrekking tot de 

betrokken vermogensbestanddelen; 

Schrappen 

Or. en 

 

Amendement  163 

Monica Macovei 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 9 – lid 1 – alinea 1 – letter d 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(d) het bevel tot confiscatie betrekking 

heeft op een strafbaar feit dat buiten het 

grondgebied van de uitvaardigende staat en 

geheel of gedeeltelijk op het grondgebied 

van de uitvoerende staat is gepleegd, en de 

gedraging op grond waarvan het bevel tot 

confiscatie is uitgevaardigd volgens het 

recht van de uitvoerende staat niet strafbaar 

is; 

(d) het bevel tot confiscatie betrekking 

heeft op een strafrechtelijk, civielrechtelijk 

of administratief strafbaar feit dat buiten 

het grondgebied van de uitvaardigende 

staat en geheel of gedeeltelijk op het 

grondgebied van de uitvoerende staat is 

gepleegd, en de gedraging op grond 

waarvan het bevel tot confiscatie is 

uitgevaardigd volgens het recht van de 

uitvoerende staat niet strafbaar is; 

Or. en 
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Amendement  164 

Eva Joly 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 9 – lid 1 – alinea 1 – letter f 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(f) in een van de in artikel 3, lid 2, 

bedoelde gevallen de gedraging die aan het 

bevel tot confiscatie ten grondslag ligt, 

naar het recht van de uitvoerende staat niet 

strafbaar is; wat betreft retributies en 

belastingen, douanerechten en deviezen 

mag de tenuitvoerlegging van het bevel tot 

confiscatie evenwel niet worden geweigerd 

op grond van het feit dat de uitvoerende 

staat niet dezelfde soort retributies of 

belastingen heft, of niet dezelfde soort 

regelgeving inzake retributies, belastingen, 

douanerechten en deviezen kent als de 

uitvaardigende staat; 

(f) in een van de in artikel 3, lid 2, 

bedoelde gevallen de gedraging die aan het 

bevel tot confiscatie ten grondslag ligt, 

naar het recht van de uitvoerende staat niet 

strafbaar is; wat betreft retributies en 

belastingen, douanerechten en deviezen 

mag de tenuitvoerlegging van het bevel tot 

confiscatie evenwel niet worden geweigerd 

op grond van het feit dat de uitvoerende 

staat niet dezelfde soort retributies of 

belastingen heft, of niet dezelfde soort 

regelgeving of misdrijven op het gebied 

van retributies, belastingen, douanerechten 

en deviezen kent als de uitvaardigende 

staat; 

Or. en 

 

Amendement  165 

Nuno Melo, Axel Voss 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 9 – lid 1 – alinea 1 – letter g bis (nieuw) 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (g bis) er gegronde redenen zijn om aan 

te nemen dat de uitvoering van het bevel 

tot confiscatie niet verenigbaar zou zijn 

met de verplichtingen die overeenkomstig 

artikel 6 VEU en het Handvest op de 

uitvoerende staat rusten. 

Or. en 
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Motivering 

Ik ben voorstander van het amendement van de rapporteur waarmee de tekst die is 

opgenomen in Richtlijn 2014/41/EU betreffende het Europees onderzoeksbevel in strafzaken 

("EOB-richtlijn"), waarvoor ik rapporteur was, wordt overgenomen. De genoemde richtlijn 

versterkt het beginsel van wederzijdse erkenning: van rechterlijke beslissingen bij justitiële 

samenwerking in strafzaken, dat als een model voor toekomstige instrumenten voor 

wederzijdse erkenning moet worden gebruikt. 

 

Amendement  166 

Barbara Spinelli 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 9 – lid 1 – alinea 1 – letter g bis (nieuw) 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (g bis) er gegronde redenen zijn om aan 

te nemen dat de uitvoering van het bevel 

tot confiscatie niet verenigbaar zou zijn 

met de verplichtingen die overeenkomstig 

artikel 6 VEU en het Handvest op de 

uitvoerende staat rusten. 

Or. en 

 

Amendement  167 

Emilian Pavel, Birgit Sippel, Maria Grapini 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 9 bis (nieuw) 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 Artikel 9 bis 

 Gronden voor verplichte weigering van 

erkenning en tenuitvoerlegging van 

bevelen tot confiscatie 

 De uitvoerende autoriteit van de 

uitvoerende lidstaat weigert bevelen tot 

confiscatie te erkennen en ten uitvoer te 

leggen uitsluitend als: 

 (a) de tenuitvoerlegging van het bevel 
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tot confiscatie in strijd zou zijn met het 

"ne bis in idem"-beginsel; 

 (b) naar het recht van de uitvoerende 

staat een immuniteit of voorrecht bestaat 

dat in de weg zou staan aan de 

tenuitvoerlegging van een nationaal bevel 

tot confiscatie met betrekking tot de 

betrokken vermogensbestanddelen; 

 (c) de rechten van een derde te goeder 

trouw naar het recht van de uitvoerende 

staat de tenuitvoerlegging van het bevel 

tot confiscatie onmogelijk maken, ook 

wanneer dit het gevolg is van de 

toepassing van rechtsmiddelen 

overeenkomstig artikel 31; 

 (d) er gegronde redenen zijn om aan 

te nemen dat de tenuitvoerlegging van het 

bevel tot confiscatie onverenigbaar zou 

zijn met de verplichtingen van de 

uitvoerende staat uit hoofde van artikel 6 

van het Verdrag betreffende de Europese 

Unie en het Handvest. 

Or. en 

 

Amendement  168 

Emilian Pavel, Birgit Sippel, Maria Grapini 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 9 ter (nieuw) 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 Artikel 9 ter 

 Gronden voor optionele weigering van 

erkenning en tenuitvoerlegging van 

bevelen tot confiscatie 

 1. De uitvoerende autoriteit van de 

uitvoerende lidstaat mag besluiten bevelen 

tot confiscatie niet te erkennen en ten 

uitvoer te leggen uitsluitend als: 

 (a) het in artikel 7 bedoelde certificaat 

onvolledig is, kennelijk onjuist is of 
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kennelijk niet overeenstemt met het bevel 

tot confiscatie, en niet is aangevuld na het 

in lid 2 bedoelde overleg; 

 (b) het bevel tot confiscatie betrekking 

heeft op een strafbaar feit dat buiten het 

grondgebied van de uitvaardigende staat 

en geheel of gedeeltelijk op het 

grondgebied van de uitvoerende staat is 

gepleegd, en de gedraging op grond 

waarvan het bevel tot confiscatie is 

uitgevaardigd volgens het recht van de 

uitvoerende staat niet strafbaar is; 

 (c) in een van de in artikel 3, lid 2, 

bedoelde gevallen de gedraging die aan 

het bevel tot confiscatie ten grondslag ligt, 

naar het recht van de uitvoerende staat 

niet strafbaar is; wat betreft retributies en 

belastingen, douanerechten en deviezen 

mag de tenuitvoerlegging van het bevel tot 

confiscatie evenwel niet worden 

geweigerd op grond van het feit dat de 

uitvoerende staat niet dezelfde soort 

retributies of belastingen heft, of niet 

dezelfde soort regelgeving inzake 

retributies, belastingen, douanerechten en 

deviezen kent als de uitvaardigende staat; 

 (d) de betrokken persoon volgens het 

in artikel 7 bedoelde certificaat niet 

persoonlijk is verschenen noch door een 

raadsman vertegenwoordigd was op de 

terechtzitting die heeft geleid tot een bevel 

tot confiscatie dat verband houdt met een 

definitieve veroordeling. 

 Deze alleen onder (d) van dit lid erkende 

grond voor niet-erkenning en niet-

tenuitvoerlegging is niet van toepassing 

wanneer volgens het certificaat de 

betrokkene, overeenkomstig de in het 

nationale recht van de uitvaardigende 

staat vastgelegde procedurele vereisten: 

 (1) tijdig persoonlijk gedagvaard is en 

daarbij op de hoogte is gebracht van het 

tijdstip en de plaats van de terechtzitting 

die tot het bevel tot confiscatie heeft 

geleid, of anderszins daadwerkelijk 

officieel in kennis is gesteld van het 
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tijdstip en de plaats van die terechtzitting, 

zodat op ondubbelzinnige wijze vaststaat 

dat de betrokkene op de hoogte was van 

de voorgenomen terechtzitting, en ervan 

in kennis is gesteld dat een bevel tot 

confiscatie kan worden uitgevaardigd 

wanneer de betrokkene niet op de 

terechtzitting verschijnt; 

 (2) op de hoogte was van het 

voorgenomen proces, een zelf gekozen of 

van overheidswege toegewezen raadsman 

heeft gemachtigd zijn verdediging bij het 

proces te voeren, en bij het proces ook 

werkelijk door die raadsman is verdedigd; 

of 

 (3) nadat het bevel tot confiscatie aan 

hem was betekend en hij uitdrukkelijk 

was geïnformeerd over zijn recht op een 

verzetprocedure of een procedure in hoger 

beroep waarbij hij het recht heeft 

aanwezig te zijn, waarbij de zaak opnieuw 

ten gronde wordt behandeld en nieuw 

bewijsmateriaal wordt toegelaten, en die 

kan leiden tot herziening van het 

oorspronkelijke bevel tot confiscatie: 

 – uitdrukkelijk te kennen heeft 

gegeven dat hij het bevel tot confiscatie 

niet betwist, of 

 – niet binnen de voorgeschreven 

termijn verzet of hoger beroep heeft 

aangetekend. 

 2. In de in lid 1 bedoelde gevallen 

overlegt de uitvoerende autoriteit, 

alvorens te besluiten dat zij een bevel tot 

confiscatie, geheel of gedeeltelijk, niet 

erkent of ten uitvoer legt, op iedere 

gepaste wijze met de uitvaardigende 

autoriteit en verzoekt zij indien nodig de 

uitvaardigende autoriteit onverwijld alle 

benodigde gegevens te verstrekken. 

 3. Een beslissing tot niet-erkenning 

en niet-tenuitvoerlegging wordt 

onverwijld en uiterlijk binnen drie dagen 

genomen en onmiddellijk meegedeeld aan 

de uitvaardigende autoriteit, op een wijze 
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die een schriftelijke melding oplevert. 

Or. en 

 

Amendement  169 

Maria Grapini, Emilian Pavel 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 10 – lid 1 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

1. De beslissing betreffende de 

erkenning en tenuitvoerlegging van het 

bevel tot confiscatie wordt genomen en de 

confiscatie wordt uitgevoerd met dezelfde 

snelheid en prioriteit als in een 

vergelijkbare binnenlandse zaak, en in 

ieder geval binnen de in dit artikel 

bepaalde termijnen. 

1. De beslissing betreffende de 

erkenning en tenuitvoerlegging van het 

bevel tot confiscatie wordt genomen en de 

confiscatie wordt uitgevoerd met dezelfde 

snelheid en prioriteit als in een 

vergelijkbare binnenlandse zaak, en in 

ieder geval binnen de duidelijke en 

redelijke termijnen die in dit artikel zijn 

bepaald. 

Or. ro 

 

Amendement  170 

Monica Macovei 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 10 – lid 2 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

2. De uitvoerende autoriteit neemt de 

beslissing betreffende de erkenning en 

tenuitvoerlegging van het bevel tot 

confiscatie onverwijld en, onverminderd 

lid 5, binnen dertig dagen na de ontvangst 

van het bevel tot confiscatie door de 

uitvoerende autoriteit. 

2. De uitvoerende autoriteit neemt de 

beslissing betreffende de erkenning en 

tenuitvoerlegging van het bevel tot 

confiscatie onverwijld en, onverminderd 

lid 5, binnen vijftien dagen na de ontvangst 

van het bevel tot confiscatie door de 

uitvoerende autoriteit. 

Or. en 
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Amendement  171 

Ignazio Corrao, Laura Ferrara, Fabio Massimo Castaldo 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 10 – lid 2 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

2. De uitvoerende autoriteit neemt de 

beslissing betreffende de erkenning en 

tenuitvoerlegging van het bevel tot 

confiscatie onverwijld en, onverminderd 

lid 5, binnen dertig dagen na de ontvangst 

van het bevel tot confiscatie door de 

uitvoerende autoriteit. 

2. De uitvoerende autoriteit neemt de 

beslissing betreffende de erkenning en 

tenuitvoerlegging van het bevel tot 

confiscatie onverwijld en, onverminderd 

lid 5, binnen tien dagen na de ontvangst 

van het bevel tot confiscatie door de 

uitvoerende autoriteit. 

Or. it 

 

Amendement  172 

Gilles Lebreton, Nicolas Bay 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 10 – lid 2 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

2. De uitvoerende autoriteit neemt de 

beslissing betreffende de erkenning en 

tenuitvoerlegging van het bevel tot 

confiscatie onverwijld en, onverminderd 

lid 5, binnen dertig dagen na de ontvangst 

van het bevel tot confiscatie door de 

uitvoerende autoriteit. 

2. De uitvoerende autoriteit neemt de 

beslissing betreffende de erkenning en 

tenuitvoerlegging van het bevel tot 

confiscatie onverwijld en, onverminderd 

lid 5, binnen twee maanden na de 

ontvangst van het bevel tot confiscatie door 

de uitvoerende autoriteit. 

Or. fr 

Amendement  173 

Ignazio Corrao, Laura Ferrara, Fabio Massimo Castaldo 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 10 – lid 3 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

3. De uitvoerende autoriteit deelt haar 

beslissing over het bevel tot confiscatie 

3. De uitvoerende autoriteit deelt haar 

beslissing over het bevel tot confiscatie 
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onverwijld mee aan de uitvaardigende 

autoriteit, op een wijze die een schriftelijke 

melding oplevert. 

onmiddellijk en in elk geval binnen tien 

dagen mee aan de uitvaardigende 

autoriteit, op een wijze die een schriftelijke 

melding oplevert. 

Or. it 

 

Amendement  174 

Monica Macovei 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 10 – lid 4 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

4. Tenzij er op basis van artikel 11 

gronden voor uitstel bestaan, wordt de 

confiscatie door de uitvoerende autoriteit 

onverwijld en, onverminderd lid 5, binnen 

dertig dagen na het nemen van de in lid 2 

bedoelde beslissing uitgevoerd. 

4. Tenzij er op basis van artikel 11 

gronden voor uitstel bestaan, wordt de 

confiscatie door de uitvoerende autoriteit 

onverwijld en, onverminderd lid 5, binnen 

vijftien dagen na het nemen van de in lid 2 

bedoelde beslissing uitgevoerd. 

Or. en 

 

Amendement  175 

Ignazio Corrao, Laura Ferrara, Fabio Massimo Castaldo 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 10 – lid 4 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

4. Tenzij er op basis van artikel 11 

gronden voor uitstel bestaan, wordt de 

confiscatie door de uitvoerende autoriteit 

onverwijld en, onverminderd lid 5, binnen 

dertig dagen na het nemen van de in lid 2 

bedoelde beslissing uitgevoerd. 

4. Tenzij er op basis van artikel 11 

gronden voor uitstel bestaan, wordt de 

confiscatie door de uitvoerende autoriteit 

onverwijld en, onverminderd lid 5, binnen 

tien dagen na het nemen van de in lid 2 

bedoelde beslissing uitgevoerd. 

Or. it 
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Amendement  176 

Maria Grapini 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 10 – lid 4 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

4. Tenzij er op basis van artikel 11 

gronden voor uitstel bestaan, wordt de 

confiscatie door de uitvoerende autoriteit 

onverwijld en, onverminderd lid 5, binnen 

dertig dagen na het nemen van de in lid 2 

bedoelde beslissing uitgevoerd. 

4. Tenzij er op basis van artikel 11 

gronden voor uitstel bestaan, wordt de 

confiscatie door de uitvoerende autoriteit 

onverwijld en, onverminderd lid 5, binnen 

vijftien dagen na het nemen van de in lid 2 

bedoelde beslissing uitgevoerd. 

Or. ro 

 

Amendement  177 

Salvatore Domenico Pogliese 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 10 – lid 5 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

5. Wanneer in specifieke gevallen de 

in de lid 2 of 4 genoemde termijnen niet 

kunnen worden nageleefd, stelt de 

uitvoerende autoriteit de uitvaardigende 

autoriteit hiervan onverwijld in kennis, met 

opgave van de redenen voor de vertraging, 

en overlegt zij met de uitvaardigende 

autoriteit over een passend tijdschema voor 

de uitvoering van de confiscatie. In dat 

geval kan de in de lid 2 of 4 bedoelde 

termijn met ten hoogste dertig dagen 

worden verlengd. 

5. Wanneer in specifieke gevallen de 

in de lid 2 of 4 genoemde termijnen niet 

kunnen worden nageleefd, stelt de 

uitvoerende autoriteit de uitvaardigende 

autoriteit hiervan onverwijld in kennis, op 

een wijze die een schriftelijke melding 

oplevert en met opgave van de redenen 

voor de vertraging, en overlegt zij met de 

uitvaardigende autoriteit over een passend 

tijdschema voor de uitvoering van de 

confiscatie. In dat geval kan de in de lid 2 

of 4 bedoelde termijn met ten hoogste 

dertig dagen worden verlengd. 

Or. it 

 

Amendement  178 

Emilian Pavel, Maria Grapini 
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Voorstel voor een verordening 

Artikel 10 – lid 5 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

5. Wanneer in specifieke gevallen de 

in de lid 2 of 4 genoemde termijnen niet 

kunnen worden nageleefd, stelt de 

uitvoerende autoriteit de uitvaardigende 

autoriteit hiervan onverwijld in kennis, met 

opgave van de redenen voor de vertraging, 

en overlegt zij met de uitvaardigende 

autoriteit over een passend tijdschema voor 

de uitvoering van de confiscatie. In dat 

geval kan de in de lid 2 of 4 bedoelde 

termijn met ten hoogste dertig dagen 

worden verlengd. 

5. Wanneer in specifieke gevallen de 

in de lid 2 of 4 genoemde termijnen niet 

kunnen worden nageleefd, stelt de 

uitvoerende autoriteit de uitvaardigende 

autoriteit hiervan uiterlijk binnen drie 

werkdagen in kennis, met opgave van de 

redenen voor de vertraging, en overlegt zij 

met de uitvaardigende autoriteit over een 

passend tijdschema voor de uitvoering van 

de confiscatie. In dat geval kan de in de lid 

2 of 4 bedoelde termijn met ten hoogste 

dertig dagen worden verlengd. 

Or. en 

 

Amendement  179 

Monica Macovei 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 10 – lid 5 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

5. Wanneer in specifieke gevallen de 

in de lid 2 of 4 genoemde termijnen niet 

kunnen worden nageleefd, stelt de 

uitvoerende autoriteit de uitvaardigende 

autoriteit hiervan onverwijld in kennis, met 

opgave van de redenen voor de vertraging, 

en overlegt zij met de uitvaardigende 

autoriteit over een passend tijdschema voor 

de uitvoering van de confiscatie. In dat 

geval kan de in de lid 2 of 4 bedoelde 

termijn met ten hoogste dertig dagen 

worden verlengd. 

5. Wanneer in specifieke gevallen de 

in de lid 2 of 4 genoemde termijnen niet 

kunnen worden nageleefd, stelt de 

uitvoerende autoriteit de uitvaardigende 

autoriteit hiervan onverwijld in kennis, met 

opgave van de redenen voor de vertraging, 

en overlegt zij met de uitvaardigende 

autoriteit over een passend tijdschema voor 

de uitvoering van de confiscatie. In dat 

geval kan de in de lid 2 of 4 bedoelde 

termijn tot ten hoogste dertig dagen 

worden verlengd. 

Or. en 
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Amendement  180 

Emil Radev 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 11 – lid 2 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

2. De uitvoerende autoriteit stelt de 

uitvaardigende autoriteit onverwijld in 

kennis van het uitstel van de 

tenuitvoerlegging van het bevel, inclusief 

de gronden daarvoor en indien mogelijk, de 

verwachte duur van het uitstel, op een 

wijze die een schriftelijke melding 

oplevert. 

2. De uitvoerende autoriteit stelt de 

uitvaardigende autoriteit onverwijld in 

kennis van het uitstel van de 

tenuitvoerlegging van het bevel, inclusief 

de gronden daarvoor en indien mogelijk de 

verwachte duur van het uitstel, op een 

wijze die een schriftelijke melding 

oplevert. Wanneer sprake is van uitstel 

ingevolge de bepalingen onder (b), 

vaardigt de uitvaardigende autoriteit in 

gevallen van uitvoering van een bevel tot 

confiscatie in meer dan één lidstaat 

nieuwe instructies uit over de exacte 

geldsom waarop de confiscatie betrekking 

heeft. 

Or. bg 

 

Amendement  181 

Ignazio Corrao, Laura Ferrara, Fabio Massimo Castaldo 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 11 – lid 2 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

2. De uitvoerende autoriteit stelt de 

uitvaardigende autoriteit onverwijld in 

kennis van het uitstel van de 

tenuitvoerlegging van het bevel, inclusief 

de gronden daarvoor en indien mogelijk de 

verwachte duur van het uitstel, op een 

wijze die een schriftelijke melding 

oplevert. 

2. De uitvoerende autoriteit stelt de 

uitvaardigende autoriteit onmiddellijk en 

uiterlijk binnen 24 uur in kennis van het 

uitstel van de tenuitvoerlegging van het 

bevel, inclusief de gronden daarvoor en de 

verwachte duur van het uitstel, op een 

wijze die een schriftelijke melding 

oplevert. 

Or. it 
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Amendement  182 

Ignazio Corrao, Laura Ferrara, Fabio Massimo Castaldo 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 11 – lid 3 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

3. Zodra de grond voor het uitstel 

vervalt, neemt de uitvoerende autoriteit 

onverwijld de nodige maatregelen om het 

bevel ten uitvoer te leggen en stelt zij de 

uitvaardigende autoriteit daarvan in kennis, 

op een wijze die een schriftelijke melding 

oplevert. 

3. Zodra de grond voor het uitstel 

vervalt, neemt de uitvoerende autoriteit 

onmiddellijk en in elk geval binnen tien 

dagen de nodige maatregelen om het bevel 

ten uitvoer te leggen en stelt zij de 

uitvaardigende autoriteit daarvan in kennis, 

op een wijze die een schriftelijke melding 

oplevert. 

Or. it 

 

Amendement  183 

Emilian Pavel, Birgit Sippel, Maria Grapini 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 11 bis (nieuw) 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 Artikel 11 bis 

 Verplichting om belanghebbende partijen 

te informeren over de tenuitvoerlegging 

van bevelen tot confiscatie 

 1. De lidstaten nemen de nodige 

maatregelen om ervoor te zorgen dat de 

belanghebbende natuurlijke of 

rechtspersoon, met inbegrip van derden te 

goeder trouw, uiterlijk binnen 48 uur na 

tenuitvoerlegging van het bevel tot 

confiscatie hiervan in kennis wordt 

gesteld. Deze kennisgeving haalt de 

reden(en) voor de beslissing in kwestie 

aan. 

 2. De lidstaten nemen de nodige 

maatregelen om ervoor te zorgen dat de 

personen tegen wie de in deze verordening 

bedoelde maatregelen zijn gericht, recht 
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hebben op een doeltreffende voorziening 

in rechte en een eerlijk proces, om hun 

rechten te kunnen handhaven. 

 3. Onverminderd Richtlijn 

2012/13/EU en Richtlijn 2013/48/EU 

hebben de personen wier 

vermogensbestanddelen zijn getroffen 

door een bevel tot confiscatie, tijdens de 

gehele confiscatieprocedure betreffende 

het bepalen van de opbrengsten en 

hulpmiddelen recht op toegang tot een 

advocaat, ter verdediging van zijn rechten. 

De betrokkenen zullen ervan in kennis 

worden gesteld dat zij over dit recht 

beschikken. 

 4. De betrokkene heeft daadwerkelijk 

de mogelijkheid om de omstandigheden, 

met name de specifieke feiten en het 

beschikbare bewijsmateriaal op grond 

waarvan de betrokken 

vermogensbestanddelen worden geacht 

voort te komen uit crimineel gedrag, te 

betwisten. 

 5. Derden hebben het recht hun 

eigendom of enig ander zakelijk recht op 

te eisen. 

 6. Indien slachtoffers ingevolge een 

strafbaar feit vorderingen tot 

schadevergoeding indienen tegen een 

persoon tegen wie een in deze verordening 

voorziene confiscatiemaatregel zich richt, 

nemen de lidstaten de nodige maatregelen 

om ervoor te zorgen dat de 

confiscatiemaatregel deze slachtoffers niet 

belet schadeloosstelling te vragen. 

Or. en 

 

Amendement  184 

Emilian Pavel, Maria Grapini 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 12 – alinea 1 
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

Als het bevel tot confiscatie zelfs na 

overleg met de uitvaardigende autoriteit 

niet ten uitvoer kan worden gelegd, omdat 

het te confisqueren vermogensbestanddeel 

reeds is geconfisqueerd, is verdwenen of is 

vernietigd, niet wordt aangetroffen op de in 

het certificaat vermelde plaats, of omdat de 

plaats niet nauwkeurig genoeg is 

beschreven, wordt de uitvaardigende 

autoriteit daarvan onverwijld in kennis 

gesteld. Indien mogelijk kan het bevel ten 

uitvoer worden gelegd ten aanzien van een 

ander vermogensbestanddeel, 

overeenkomstig artikel 8, lid 2 of 3. 

Als het bevel tot confiscatie zelfs na 

overleg met de uitvaardigende autoriteit 

niet ten uitvoer kan worden gelegd, omdat 

het te confisqueren vermogensbestanddeel 

reeds is geconfisqueerd, is verdwenen of is 

vernietigd, niet wordt aangetroffen op de in 

het certificaat vermelde plaats, of omdat de 

plaats niet nauwkeurig genoeg is 

beschreven, wordt de uitvaardigende 

autoriteit daarvan uiterlijk binnen drie 

werkdagen in kennis gesteld. Indien 

mogelijk kan het bevel ten uitvoer worden 

gelegd ten aanzien van een ander 

vermogensbestanddeel, overeenkomstig 

artikel 8, lid 2 of 3. 

Or. en 

 

Amendement  185 

Ignazio Corrao, Laura Ferrara, Fabio Massimo Castaldo 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 12 – alinea 1 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

Als het bevel tot confiscatie zelfs na 

overleg met de uitvaardigende autoriteit 

niet ten uitvoer kan worden gelegd, omdat 

het te confisqueren vermogensbestanddeel 

reeds is geconfisqueerd, is verdwenen of is 

vernietigd, niet wordt aangetroffen op de in 

het certificaat vermelde plaats, of omdat de 

plaats niet nauwkeurig genoeg is 

beschreven, wordt de uitvaardigende 

autoriteit daarvan onverwijld in kennis 

gesteld. Indien mogelijk kan het bevel ten 

uitvoer worden gelegd ten aanzien van een 

ander vermogensbestanddeel, 

overeenkomstig artikel 8, lid 2 of 3. 

Als het bevel tot confiscatie zelfs na 

overleg met de uitvaardigende autoriteit 

niet ten uitvoer kan worden gelegd, omdat 

het te confisqueren vermogensbestanddeel 

reeds is geconfisqueerd, is verdwenen of is 

vernietigd, niet wordt aangetroffen op de in 

het certificaat vermelde plaats, of omdat de 

plaats niet nauwkeurig genoeg is 

beschreven, wordt de uitvaardigende 

autoriteit daarvan onmiddellijk en in elk 

geval binnen 24 uur in kennis gesteld. 

Indien mogelijk kan het bevel ten uitvoer 

worden gelegd ten aanzien van een ander 

vermogensbestanddeel, overeenkomstig 

artikel 8, lid 2 of 3. 

Or. it 
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Amendement  186 

Monica Macovei 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 12 – alinea 1 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

Als het bevel tot confiscatie zelfs na 

overleg met de uitvaardigende autoriteit 

niet ten uitvoer kan worden gelegd, omdat 

het te confisqueren vermogensbestanddeel 

reeds is geconfisqueerd, is verdwenen of is 

vernietigd, niet wordt aangetroffen op de in 

het certificaat vermelde plaats, of omdat de 

plaats niet nauwkeurig genoeg is 

beschreven, wordt de uitvaardigende 

autoriteit daarvan onverwijld in kennis 

gesteld. Indien mogelijk kan het bevel ten 

uitvoer worden gelegd ten aanzien van een 

ander vermogensbestanddeel, 

overeenkomstig artikel 8, lid 2 of 3. 

Als het bevel tot confiscatie zelfs na 

overleg met de uitvaardigende autoriteit 

niet ten uitvoer kan worden gelegd, omdat 

het te confisqueren vermogensbestanddeel 

reeds is geconfisqueerd, is verdwenen of is 

vernietigd, niet wordt aangetroffen op de in 

het certificaat vermelde plaats, of omdat de 

plaats niet nauwkeurig genoeg is 

beschreven, wordt de uitvaardigende 

autoriteit daarvan uiterlijk binnen 48 uur 

in kennis gesteld. Indien mogelijk kan het 

bevel ten uitvoer worden gelegd ten 

aanzien van een ander 

vermogensbestanddeel, overeenkomstig 

artikel 8, lid 2 of 3. 

Or. en 

 

Amendement  187 

Ignazio Corrao, Laura Ferrara, Fabio Massimo Castaldo 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 13 – lid 1 – letter a 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(a) de bevriezing is noodzakelijk en 

evenredig om – met het oog op eventuele 

latere confiscatie – vernietiging, omzetting, 

verplaatsing, overdracht of vervreemding 

van vermogensbestanddelen voorlopig te 

voorkomen, waarbij rekening wordt 

gehouden met de rechten van de betrokken 

persoon; 

(a) de bevriezing is noodzakelijk en 

evenredig om – met het oog op eventuele 

latere confiscatie – vernietiging, omzetting, 

verplaatsing, overdracht of vervreemding 

van vermogensbestanddelen voorlopig te 

voorkomen, waarbij rekening wordt 

gehouden met de rechten van de betrokken 

persoon en eventuele derden te goeder 

trouw; 
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Or. it 

 

Amendement  188 

Emil Radev 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 13 – lid 1 – letter b 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(b) de bevriezing had in dezelfde 

omstandigheden in een vergelijkbare 

binnenlandse zaak bevolen kunnen 

worden; en 

(Niet van toepassing op de Nederlandse 

versie) 

Or. bg 

 

Amendement  189 

Ignazio Corrao, Laura Ferrara, Fabio Massimo Castaldo 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 13 – lid 1– letter c 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(c) de redenen voor het bevel worden 

duidelijk vermeld, op zijn minst summier. 

(c) de redenen voor het bevel worden 

duidelijk vermeld. 

Or. it 

 

Amendement  190 

Emilian Pavel, Maria Grapini 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 13 – lid 1 – letter c 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(c) en de redenen voor het bevel 

worden duidelijk vermeld, op zijn minst 

summier. 

(c) en de redenen voor het bevel 

worden duidelijk vermeld. 
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Or. en 

 

Amendement  191 

Eva Joly 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 14 – lid 1 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

1. Een bevel tot bevriezing wordt door 

middel van het in artikel 16 bedoelde 

formulier door de uitvaardigende autoriteit 

rechtstreeks toegezonden aan de 

uitvoerende autoriteit, of indien van 

toepassing aan de in artikel 27, lid 2, 

bedoelde centrale autoriteit, op een wijze 

die een schriftelijke melding oplevert op 

grond waarvan de uitvoerende autoriteit de 

echtheid kan vaststellen. 

1. Een bevel tot bevriezing wordt door 

middel van het in artikel 16 bedoelde 

formulier door de uitvaardigende autoriteit 

rechtstreeks toegezonden aan de 

uitvoerende autoriteit en medegedeeld aan 

de in artikel 27, lid 2, bedoelde centrale 

autoriteit, op een wijze die een schriftelijke 

melding oplevert op grond waarvan de 

uitvoerende autoriteit de echtheid kan 

vaststellen. 

Or. en 

Motivering 

De centrale autoriteit moet alle bevelen tot confiscatie en bevriezing op nationaal niveau 

registreren en moet daarom in kennis worden gesteld van de toezending (verbonden met ons 

amendement op artikel 27, lid 2. 

 

Amendement  192 

Emilian Pavel, Maria Grapini 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 14 – lid 8 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

8. Wanneer de uitvoerende autoriteit 

die een bevel tot bevriezing ontvangt, niet 

bevoegd is om dit bevel te erkennen en de 

nodige maatregelen te nemen voor de 

tenuitvoerlegging ervan, zendt zij het bevel 

onverwijld toe aan de bevoegde 

uitvoerende autoriteit en stelt zij de 

8. Wanneer de uitvoerende autoriteit 

die een bevel tot bevriezing ontvangt, niet 

bevoegd is om dit bevel te erkennen en de 

nodige maatregelen te nemen voor de 

tenuitvoerlegging ervan, zendt zij het bevel 

onverwijld of uiterlijk binnen drie 

werkdagen toe aan de bevoegde 

uitvoerende autoriteit en stelt zij de 
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uitvaardigende autoriteit hiervan in kennis. uitvaardigende autoriteit hiervan in kennis. 

Or. en 

 

Amendement  193 

Monica Macovei 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 14 – lid 8 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

8. Wanneer de uitvoerende autoriteit 

die een bevel tot bevriezing ontvangt, niet 

bevoegd is om dit bevel te erkennen en de 

nodige maatregelen te nemen voor de 

tenuitvoerlegging ervan, zendt zij het bevel 

onverwijld toe aan de bevoegde 

uitvoerende autoriteit en stelt zij de 

uitvaardigende autoriteit hiervan in kennis. 

8. Wanneer de uitvoerende autoriteit 

die een bevel tot bevriezing ontvangt, niet 

bevoegd is om dit bevel te erkennen en de 

nodige maatregelen te nemen voor de 

tenuitvoerlegging ervan, zendt zij het bevel 

onverwijld en uiterlijk binnen 24 uur toe 

aan de bevoegde uitvoerende autoriteit en 

stelt zij de uitvaardigende autoriteit hiervan 

in kennis. 

Or. en 

 

Amendement  194 

Maria Grapini 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 15 – lid 1 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

1. Een bevel tot bevriezing mag 

overeenkomstig artikel 14 slechts aan één 

uitvoerende staat tegelijk worden 

toegezonden. 

1. Een bevel tot bevriezing mag 

overeenkomstig artikel 14 in beginsel 

slechts aan één uitvoerende staat tegelijk 

worden toegezonden. 

Or. ro 

 

Amendement  195 

Eva Joly 
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Voorstel voor een verordening 

Artikel 17 – alinea 1 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

De uitvoerende autoriteit erkent een 

overeenkomstig artikel 14 toegezonden 

bevel tot bevriezing zonder verdere 

formaliteiten en neemt de nodige 

maatregelen voor de tenuitvoerlegging 

daarvan, tenzij zij een van de in artikel 18 

genoemde gronden aanvoert om het bevel 

niet te erkennen en ten uitvoer te leggen, 

dan wel een van de in artikel 20 genoemde 

gronden voor uitstel. 

De uitvoerende autoriteit erkent een 

overeenkomstig artikel 14 toegezonden 

bevel tot bevriezing zonder verdere 

formaliteiten en neemt de nodige 

maatregelen voor de tenuitvoerlegging 

daarvan, tenzij zij een van de in artikel 18 

genoemde gronden aanvoert om het bevel 

niet te erkennen en ten uitvoer te leggen, 

dan wel een van de in artikel 20 genoemde 

gronden voor uitstel. Zodra de 

tenuitvoerlegging van het bevel is 

voltooid, stelt de uitvoerende autoriteit de 

uitvaardigende autoriteit daarvan in 

kennis, op een wijze die een schriftelijke 

melding oplevert. 

Or. en 

Motivering 

Om zoveel mogelijk te voorkomen dat bevelen tot bevriezing in meerdere lidstaten tegelijk ten 

uitvoer worden gelegd, moet er een strenge verplichting voor de lidstaten zijn om elkaar in 

kennis te stellen van de succesvolle tenuitvoerlegging van een bevel tot bevriezing. Voor 

bevelen tot confiscatie wordt hierin voorzien door artikel 8. 

 

Amendement  196 

Emilian Pavel, Maria Grapini 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 18 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

Artikel 18 Schrappen 

Gronden voor weigering van erkenning 

en tenuitvoerlegging van bevelen tot 

bevriezing 

 

1. De uitvoerende autoriteit mag 

besluiten een bevel tot bevriezing niet te 

erkennen en ten uitvoer te leggen 
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uitsluitend als: 

(a) het in artikel 16 bedoelde 

formulier onvolledig of kennelijk onjuist 

is, en niet is aangevuld na het in lid 2 

bedoelde overleg; 

 

(b) de tenuitvoerlegging van het bevel 

in strijd zou zijn met het "ne bis in idem"-

beginsel; 

 

(c) naar het recht van de uitvoerende 

staat een immuniteit of voorrecht bestaat 

dat in de weg zou staan aan de 

tenuitvoerlegging van een nationaal bevel 

tot bevriezing met betrekking tot de 

betrokken vermogensbestanddelen; 

 

(d) het bevel betrekking heeft op een 

strafbaar feit dat buiten het grondgebied 

van de uitvaardigende staat en geheel of 

gedeeltelijk op het grondgebied van de 

uitvoerende staat is gepleegd, en de 

gedraging op grond waarvan het bevel tot 

bevriezing is uitgevaardigd volgens het 

recht van de uitvoerende staat niet 

strafbaar is; 

 

(e) in een in artikel 3, lid 2, bedoeld 

geval de gedraging die aan het bevel tot 

bevriezing ten grondslag ligt, naar het 

recht van de uitvoerende staat niet 

strafbaar is; wat betreft retributies en 

belastingen, douanerechten en deviezen 

mag de tenuitvoerlegging van het bevel tot 

bevriezing evenwel niet worden geweigerd 

op grond van het feit dat de uitvoerende 

staat niet dezelfde soort retributies of 

belastingen heft, of niet dezelfde soort 

regelgeving inzake retributies, 

belastingen, douanerechten en deviezen 

kent als de uitvaardigende staat. 

 

2. In de in lid 1 bedoelde gevallen 

overlegt de uitvoerende autoriteit, 

alvorens te besluiten dat zij een bevel tot 

bevriezing, geheel of gedeeltelijk, niet 

erkent of ten uitvoer legt, op iedere 

gepaste wijze met de uitvaardigende 

autoriteit en verzoekt zij indien nodig de 

uitvaardigende autoriteit onverwijld alle 
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benodigde gegevens te verstrekken. 

3. De uitvoerende autoriteit mag een 

bevel tot bevriezing opheffen als tijdens de 

tenuitvoerlegging blijkt dat een van de 

gronden voor niet-erkenning en niet-

tenuitvoerlegging van toepassing is. 

 

Or. en 

 

Amendement  197 

Barbara Spinelli 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 18 – lid 1 – inleidende formule 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

1. De uitvoerende autoriteit mag 

besluiten een bevel tot bevriezing niet te 

erkennen en ten uitvoer te leggen 

uitsluitend als: 

1. De uitvoerende autoriteit moet 

besluiten een bevel tot confiscatie niet te 

erkennen en ten uitvoer te leggen als: 

Or. en 

 

Amendement  198 

Emil Radev 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 18 – lid 1 – letter a 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(а) het in artikel 16 bedoelde formulier 

onvolledig of kennelijk onjuist is, en niet is 

aangevuld na het in lid 2 bedoelde overleg; 

(а) het in artikel 16 bedoelde formulier 

niet naar een officiële taal van de 

uitvoerende autoriteit is vertaald of 

onvolledig of kennelijk onjuist is en niet is 

aangevuld na het in lid 2 bedoelde overleg; 

Or. bg 

 

Amendement  199 

Eva Joly 
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Voorstel voor een verordening 

Artikel 18 – lid 1 – letter a bis (nieuw) 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (a bis) er gegronde redenen zijn om aan 

te nemen dat de tenuitvoerlegging van het 

bevel tot bevriezing in strijd is met de 

verplichtingen van de uitvoerende staat 

overeenkomstig artikel 6 VEU en het 

Handvest van de grondrechten; 

Or. en 

 

Amendement  200 

Monica Macovei 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 18 – lid 1 – letter c 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(c) naar het recht van de uitvoerende 

staat een immuniteit of voorrecht bestaat 

dat in de weg zou staan aan de 

tenuitvoerlegging van een nationaal bevel 

tot bevriezing met betrekking tot de 

betrokken vermogensbestanddelen; 

Schrappen 

Or. en 

 

Amendement  201 

Eva Joly 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 18 – lid 1 – letter e 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(e) in een in artikel 3, lid 2, bedoeld 

geval de gedraging die aan het bevel tot 

bevriezing ten grondslag ligt, naar het recht 

van de uitvoerende staat niet strafbaar is; 

wat betreft retributies en belastingen, 

(e) in een in artikel 3, lid 2, bedoeld 

geval de gedraging die aan het bevel tot 

bevriezing ten grondslag ligt, naar het recht 

van de uitvoerende staat niet strafbaar is; 

wat betreft retributies en belastingen, 
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douanerechten en deviezen mag de 

tenuitvoerlegging van het bevel tot 

bevriezing evenwel niet worden geweigerd 

op grond van het feit dat de uitvoerende 

staat niet dezelfde soort retributies of 

belastingen heft, of niet dezelfde soort 

regelgeving inzake retributies, belastingen, 

douanerechten en deviezen kent als de 

uitvaardigende staat. 

douanerechten en deviezen mag de 

tenuitvoerlegging van het bevel tot 

bevriezing evenwel niet worden geweigerd 

op grond van het feit dat de uitvoerende 

staat niet dezelfde soort retributies of 

belastingen heft, of niet dezelfde soort 

regelgeving of misdrijven op het gebied 

van retributies, belastingen, douanerechten 

en deviezen kent als de uitvaardigende 

staat. 

Or. en 

 

Amendement  202 

Nuno Melo, Axel Voss 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 18 – lid 1 – letter e bis (nieuw) 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (e bis) er gegronde redenen zijn om aan 

te nemen dat de uitvoering van het bevel 

tot bevriezing niet verenigbaar zou zijn 

met de verplichtingen die overeenkomstig 

artikel 6 VEU en het Handvest op de 

uitvoerende staat rusten. 

Or. en 

Motivering 

Ik ben voorstander van het amendement van de rapporteur waarmee de tekst die is 

opgenomen in Richtlijn 2014/41/EU betreffende het Europees onderzoeksbevel in strafzaken 

("EOB-richtlijn"), waarvoor ik rapporteur was, wordt overgenomen. De genoemde richtlijn 

versterkt het beginsel van wederzijdse erkenning: van rechterlijke beslissingen bij justitiële 

samenwerking in strafzaken, dat als een model voor toekomstige instrumenten voor 

wederzijdse erkenning moet worden gebruikt. 

 

Amendement  203 

Barbara Spinelli 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 18 – lid 1 – letter e bis (nieuw) 
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (e bis) er gegronde redenen zijn om aan 

te nemen dat de uitvoering van het bevel 

tot confiscatie niet verenigbaar zou zijn 

met de verplichtingen die overeenkomstig 

artikel 6 VEU en het Handvest op de 

uitvoerende staat rusten. 

Or. en 

 

Amendement  204 

Salvatore Domenico Pogliese 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 18 – lid 3 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

3. De uitvoerende autoriteit mag een 

bevel tot bevriezing opheffen als tijdens de 

tenuitvoerlegging blijkt dat een van de 

gronden voor niet-erkenning en niet-

tenuitvoerlegging van toepassing is. 

3. De uitvoerende autoriteit mag een 

bevel tot bevriezing opheffen als tijdens de 

tenuitvoerlegging blijkt dat een van de 

gronden voor niet-erkenning en niet-

tenuitvoerlegging van toepassing is. De 

uitvoerende autoriteit deelt de 

uitvaardigende autoriteit de redenen mee 

voor het besluit tot opheffing van het 

bevel tot bevriezing op een wijze die een 

schriftelijke melding oplevert. 

Or. it 

 

Amendement  205 

Emilian Pavel, Birgit Sippel, Maria Grapini 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 18 bis (nieuw) 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 Artikel 18 bis 

 Gronden voor verplichte weigering van 

erkenning en tenuitvoerlegging van 
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bevelen tot bevriezing 

 1. De uitvoerende autoriteit van de 

uitvoerende lidstaat weigert bevelen tot 

bevriezing te erkennen en ten uitvoer te 

leggen uitsluitend als: 

 (a) de tenuitvoerlegging van het bevel 

in strijd zou zijn met het "ne bis in idem"-

beginsel; 

 (b) naar het recht van de uitvoerende 

staat een immuniteit of voorrecht bestaat 

dat in de weg zou staan aan de 

tenuitvoerlegging van een nationaal bevel 

tot bevriezing met betrekking tot de 

betrokken vermogensbestanddelen; 

 (c) de rechten van een derde te goeder 

trouw naar het recht van de uitvoerende 

staat de tenuitvoerlegging van het bevel 

tot bevriezing onmogelijk maken, ook 

wanneer dit het gevolg is van de 

toepassing van rechtsmiddelen 

overeenkomstig artikel 31; 

 (d) er gegronde redenen zijn om aan 

te nemen dat de tenuitvoerlegging van het 

bevel tot bevriezing onverenigbaar zou 

zijn met de verplichtingen van de 

uitvoerende staat uit hoofde van artikel 6 

van het Verdrag betreffende de Europese 

Unie en het Handvest. 

Or. en 

 

Amendement  206 

Emilian Pavel, Birgit Sippel, Maria Grapini 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 18 ter (nieuw) 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 Artikel 18 ter 

 Gronden voor optionele weigering van 

erkenning en tenuitvoerlegging van 

bevelen tot bevriezing 
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 1. De uitvoerende autoriteit van de 

uitvoerende lidstaat mag besluiten een 

bevel tot bevriezing niet te erkennen en 

ten uitvoer te leggen uitsluitend als: 

 (a) het in artikel 16 bedoelde 

formulier onvolledig of kennelijk onjuist 

is, en niet is aangevuld na het in lid 2 

bedoelde overleg; 

 (b) het bevel betrekking heeft op een 

strafbaar feit dat buiten het grondgebied 

van de uitvaardigende staat en geheel of 

gedeeltelijk op het grondgebied van de 

uitvoerende staat is gepleegd, en de 

gedraging op grond waarvan het bevel tot 

bevriezing is uitgevaardigd volgens het 

recht van de uitvoerende staat niet 

strafbaar is; 

 (c) in een in artikel 3, lid 2, bedoeld 

geval de gedraging die aan het bevel tot 

bevriezing ten grondslag ligt, naar het 

recht van de uitvoerende staat niet 

strafbaar is; wat betreft retributies en 

belastingen, douanerechten en deviezen 

mag de tenuitvoerlegging van het bevel tot 

bevriezing evenwel niet worden geweigerd 

op grond van het feit dat de uitvoerende 

staat niet dezelfde soort retributies of 

belastingen heft, of niet dezelfde soort 

regelgeving inzake retributies, 

belastingen, douanerechten en deviezen 

kent als de uitvaardigende staat; 

 2. In de in lid 1 bedoelde gevallen 

overlegt de uitvoerende autoriteit, 

alvorens te besluiten dat zij een bevel tot 

bevriezing, geheel of gedeeltelijk, niet 

erkent of ten uitvoer legt, op iedere 

gepaste wijze met de uitvaardigende 

autoriteit en verzoekt zij indien nodig de 

uitvaardigende autoriteit onverwijld alle 

benodigde gegevens te verstrekken. 

 3. De uitvoerende autoriteit mag een 

bevel tot bevriezing opheffen als tijdens de 

tenuitvoerlegging blijkt dat een van de 

gronden voor niet-erkenning en niet-

tenuitvoerlegging van toepassing is. 
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Or. en 

 

Amendement  207 

Emil Radev 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 19 – lid 2 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

2. Als de uitvaardigende autoriteit in 

het bevel tot bevriezing heeft aangegeven 

dat er legitieme gronden zijn om aan te 

nemen dat het betrokken 

vermogensbestanddeel op korte termijn 

dreigt te worden verplaatst of vernietigd en 

dat onverwijlde bevriezing noodzakelijk is, 

of als de uitvaardigende autoriteit in het 

bevel tot bevriezing heeft aangegeven dat 

de bevriezingsmaatregel op een bepaalde 

datum dient te worden uitgevoerd, houdt de 

uitvoerende autoriteit daarmee ten volle 

rekening. 

2. Als de uitvaardigende autoriteit in 

het bevel tot bevriezing heeft aangegeven 

dat er legitieme gronden zijn om aan te 

nemen dat het betrokken 

vermogensbestanddeel op korte termijn 

dreigt te worden verplaatst of vernietigd en 

dat onverwijlde bevriezing noodzakelijk is, 

of als de uitvaardigende autoriteit in het 

bevel tot bevriezing heeft aangegeven dat 

de bevriezingsmaatregel op een bepaalde 

datum dient te worden uitgevoerd, houdt de 

uitvoerende autoriteit indien mogelijk 

daarmee ten volle rekening. 

Or. bg 

 

Amendement  208 

Emilian Pavel, Maria Grapini 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 19 – lid 3 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

3. De uitvoerende autoriteit neemt de 

beslissing betreffende de erkenning en 

tenuitvoerlegging van het bevel tot 

bevriezing of tot overleg met de 

uitvaardigende autoriteit overeenkomstig 

artikel 18, lid 2, zo snel mogelijk en, 

onverminderd lid 7, binnen 24 uur na de 

ontvangst van het bevel tot bevriezing door 

de uitvoerende autoriteit. 

3. De uitvoerende autoriteit neemt de 

beslissing betreffende de erkenning en 

tenuitvoerlegging van het bevel tot 

bevriezing of tot overleg met de 

uitvaardigende autoriteit overeenkomstig 

artikel 18, lid 2, zo snel mogelijk en, 

onverminderd lid 7, binnen 48 uur op 

werkdagen na de ontvangst van het bevel 

tot bevriezing door de uitvoerende 

autoriteit. 
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Or. en 

 

Amendement  209 

Emil Radev 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 19 – lid 3 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

3. De uitvoerende autoriteit neemt de 

beslissing betreffende de erkenning en 

tenuitvoerlegging van het bevel tot 

bevriezing of tot overleg met de 

uitvaardigende autoriteit overeenkomstig 

artikel 18, lid 2, zo snel mogelijk en, 

onverminderd lid 7, binnen 24 uur na de 

ontvangst van het bevel tot bevriezing door 

de uitvoerende autoriteit. 

3. De uitvoerende autoriteit neemt de 

beslissing betreffende de erkenning en 

tenuitvoerlegging van het bevel tot 

bevriezing of tot overleg met de 

uitvaardigende autoriteit overeenkomstig 

artikel 18, lid 2, zo snel mogelijk en, 

onverminderd lid 7, binnen 48 uur na de 

ontvangst van het bevel tot bevriezing door 

de uitvoerende autoriteit. 

Or. bg 

 

Amendement  210 

Emilian Pavel, Maria Grapini 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 19 – lid 4 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

4. Als de uitvoerende autoriteit 

overeenkomstig artikel 18, lid 2, overleg 

pleegt met de uitvaardigende autoriteit, 

neemt de uitvoerende autoriteit onverwijld 

de beslissing tot erkenning en 

tenuitvoerlegging van het bevel tot 

bevriezing. 

4. Als de uitvoerende autoriteit 

overeenkomstig artikel 18, lid 2, overleg 

pleegt met de uitvaardigende autoriteit, 

neemt de uitvoerende autoriteit uiterlijk 

binnen drie werkdagen de beslissing tot 

erkenning en tenuitvoerlegging van het 

bevel tot bevriezing. 

Or. en 

 

Amendement  211 

Monica Macovei 
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Voorstel voor een verordening 

Artikel 19 – lid 4 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

4. Als de uitvoerende autoriteit 

overeenkomstig artikel 18, lid 2, overleg 

pleegt met de uitvaardigende autoriteit, 

neemt de uitvoerende autoriteit onverwijld 

de beslissing tot erkenning en 

tenuitvoerlegging van het bevel tot 

bevriezing. 

4. Als de uitvoerende autoriteit 

overeenkomstig artikel 18, lid 2, overleg 

pleegt met de uitvaardigende autoriteit, 

neemt de uitvoerende autoriteit onverwijld 

en uiterlijk 48 uur na dit overleg de 

beslissing tot erkenning en 

tenuitvoerlegging van het bevel tot 

bevriezing. 

Or. en 

 

Amendement  212 

Monica Macovei 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 19 – lid 5 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

5. De uitvoerende autoriteit deelt haar 

beslissing over het bevel tot bevriezing 

onverwijld mee aan de uitvaardigende 

autoriteit, op een wijze die een schriftelijke 

melding oplevert. 

5. De uitvoerende autoriteit deelt haar 

beslissing over het bevel tot bevriezing 

onmiddellijk en uiterlijk binnen 10 uur 
mee aan de uitvaardigende autoriteit, op 

een wijze die een schriftelijke melding 

oplevert. 

Or. en 

 

Amendement  213 

Ignazio Corrao, Laura Ferrara, Fabio Massimo Castaldo 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 19 – lid 5 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

5. De uitvoerende autoriteit deelt haar 

beslissing over het bevel tot bevriezing 

onverwijld mee aan de uitvaardigende 

autoriteit, op een wijze die een schriftelijke 

5. De uitvoerende autoriteit deelt haar 

beslissing over het bevel tot bevriezing 

onmiddellijk mee aan de uitvaardigende 

autoriteit, op een wijze die een schriftelijke 
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melding oplevert. melding oplevert. 

Or. it 

 

Amendement  214 

Emil Radev 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 19 – lid 6 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

6. Tenzij er op basis van artikel 20 

gronden voor uitstel bestaan, wordt de 

bevriezing door de uitvoerende autoriteit 

onverwijld en, onverminderd lid 7, binnen 

24 uur na het nemen van de in lid 3 

bedoelde beslissing uitgevoerd. 

6. Tenzij er op basis van artikel 20 

gronden voor uitstel bestaan, wordt de 

bevriezing door de uitvoerende autoriteit 

onverwijld en, onverminderd lid 7, binnen 

48 uur na het nemen van de in lid 3 

bedoelde beslissing uitgevoerd. 

Or. bg 

Amendement  215 

Emilian Pavel, Maria Grapini 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 19 – lid 7 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

7. Wanneer in specifieke gevallen de 

in de lid 3 of 6 genoemde termijnen niet 

kunnen worden nageleefd, stelt de 

uitvoerende autoriteit de uitvaardigende 

autoriteit hiervan onverwijld in kennis, met 

opgave van de redenen voor de vertraging, 

en overlegt zij met de uitvaardigende 

autoriteit over een passend tijdschema voor 

de uitvoering van de bevriezing. 

7. Wanneer in specifieke gevallen de 

in de lid 3 of 6 genoemde termijnen niet 

kunnen worden nageleefd, stelt de 

uitvoerende autoriteit de uitvaardigende 

autoriteit hiervan onverwijld of uiterlijk 

binnen drie werkdagen in kennis, met 

opgave van de redenen voor de vertraging, 

en overlegt zij met de uitvaardigende 

autoriteit over een passend tijdschema voor 

de uitvoering van de bevriezing. 

Or. en 

 

Amendement  216 

Salvatore Domenico Pogliese 
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Voorstel voor een verordening 

Artikel 19 – lid 7 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

7. Wanneer in specifieke gevallen de 

in de lid 3 of 6 genoemde termijnen niet 

kunnen worden nageleefd, stelt de 

uitvoerende autoriteit de uitvaardigende 

autoriteit hiervan onverwijld in kennis, met 

opgave van de redenen voor de vertraging, 

en overlegt zij met de uitvaardigende 

autoriteit over een passend tijdschema voor 

de uitvoering van de bevriezing. 

7. Wanneer in specifieke gevallen de 

in de lid 3 of 6 genoemde termijnen niet 

kunnen worden nageleefd, stelt de 

uitvoerende autoriteit de uitvaardigende 

autoriteit hiervan onverwijld in kennis, op 

een wijze die een schriftelijke melding 

oplevert en met opgave van de redenen 

voor de vertraging, en overlegt zij met de 

uitvaardigende autoriteit over een passend 

tijdschema voor de uitvoering van de 

bevriezing. 

Or. it 

 

Amendement  217 

Monica Macovei 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 20 – lid 1 – punt 4 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(4) Dit punt is echter alleen van 

toepassing als dit bevel voorrang heeft 

boven latere nationale bevelen tot 

bevriezing in een strafprocedure krachtens 

het nationale recht. 

(4) Dit punt is echter alleen van 

toepassing als dit bevel voorrang heeft 

boven latere nationale bevelen tot 

bevriezing in een strafrechtelijke, 

civielrechtelijke of administratieve 

procedure krachtens het nationale recht. 

Or. en 

 

Amendement  218 

Emilian Pavel, Maria Grapini 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 20 – lid 2 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 
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2. De uitvoerende autoriteit stelt de 

uitvaardigende autoriteit onverwijld in 

kennis van het uitstel van de 

tenuitvoerlegging van het bevel, inclusief 

de gronden daarvoor en indien mogelijk, de 

verwachte duur van het uitstel, op een 

wijze die een schriftelijke melding 

oplevert. Zodra de grond voor het uitstel 

vervalt, neemt de uitvoerende autoriteit 

onverwijld de nodige maatregelen om het 

bevel ten uitvoer te leggen en stelt zij de 

uitvaardigende autoriteit daarvan in kennis, 

op een wijze die een schriftelijke melding 

oplevert. 

2. De uitvoerende autoriteit stelt de 

uitvaardigende autoriteit onverwijld of 

uiterlijk binnen drie werkdagen in kennis 

van het uitstel van de tenuitvoerlegging 

van het bevel, inclusief de gronden 

daarvoor en indien mogelijk, de verwachte 

duur van het uitstel, op een wijze die een 

schriftelijke melding oplevert. Zodra de 

grond voor het uitstel vervalt, neemt de 

uitvoerende autoriteit onverwijld de nodige 

maatregelen om het bevel ten uitvoer te 

leggen en stelt zij de uitvaardigende 

autoriteit daarvan in kennis, op een wijze 

die een schriftelijke melding oplevert. 

Or. en 

 

Amendement  219 

Monica Macovei 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 20 – lid 2 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

2. De uitvoerende autoriteit stelt de 

uitvaardigende autoriteit onverwijld in 

kennis van het uitstel van de 

tenuitvoerlegging van het bevel, inclusief 

de gronden daarvoor en indien mogelijk, de 

verwachte duur van het uitstel, op een 

wijze die een schriftelijke melding 

oplevert. Zodra de grond voor het uitstel 

vervalt, neemt de uitvoerende autoriteit 

onverwijld de nodige maatregelen om het 

bevel ten uitvoer te leggen en stelt zij de 

uitvaardigende autoriteit daarvan in kennis, 

op een wijze die een schriftelijke melding 

oplevert. 

2. De uitvoerende autoriteit stelt de 

uitvaardigende autoriteit onverwijld en 

uiterlijk binnen 24 uur in kennis van het 

uitstel van de tenuitvoerlegging van het 

bevel, inclusief de gronden daarvoor en 

indien mogelijk, de verwachte duur van het 

uitstel, op een wijze die een schriftelijke 

melding oplevert. Zodra de grond voor het 

uitstel vervalt, neemt de uitvoerende 

autoriteit onverwijld de nodige 

maatregelen om het bevel ten uitvoer te 

leggen en stelt zij de uitvaardigende 

autoriteit daarvan in kennis, op een wijze 

die een schriftelijke melding oplevert. 

Or. en 

 

Amendement  220 

Emilian Pavel, Maria Grapini 
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Voorstel voor een verordening 

Artikel 21 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

Artikel 21 Schrappen 

Verplichting om belanghebbende partijen 

te informeren 

 

1. Onverminderd artikel 22 deelt de 

uitvoerende autoriteit na de 

tenuitvoerlegging haar beslissing mede 

aan de persoon tegen wie het bevel tot 

bevriezing is uitgevaardigd, alsmede aan 

eventuele belanghebbenden, met inbegrip 

van derden te goeder trouw, waarvan de 

uitvoerende autoriteit in kennis is gesteld 

overeenkomstig artikel 14, lid 6. 

 

2. Deze kennisgeving bevat op zijn 

minst summiere informatie over de 

redenen van het bevel tot bevriezing, de 

autoriteit die het bevel heeft uitgevaardigd 

en de mogelijke rechtsmiddelen op grond 

van het nationale recht van de 

uitvoerende staat. 

 

Or. en 

 

Amendement  221 

Eva Joly 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 21 – lid 2 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

2. Deze kennisgeving bevat op zijn 

minst summiere informatie over de 

redenen van het bevel tot bevriezing, de 

autoriteit die het bevel heeft uitgevaardigd 

en de mogelijke rechtsmiddelen op grond 

van het nationale recht van de uitvoerende 

staat. 

2. Deze kennisgeving bevat informatie 

over de redenen van het bevel tot 

bevriezing, de autoriteit die het bevel heeft 

uitgevaardigd en de mogelijke 

rechtsmiddelen op grond van het nationale 

recht van de uitvoerende staat. 

Or. en 
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Motivering 

Identiek aan amendement 53 van de rapporteur: er bestaat een risico dat het recht op 

informatie van derden wordt beperkt. 

 

Amendement  222 

Barbara Spinelli 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 21 – lid 2 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

2. Deze kennisgeving bevat op zijn 

minst summiere informatie over de 

redenen van het bevel tot bevriezing, de 

autoriteit die het bevel heeft uitgevaardigd 

en de mogelijke rechtsmiddelen op grond 

van het nationale recht van de uitvoerende 

staat. 

2. Deze kennisgeving bevat informatie 

over de redenen van het bevel tot 

bevriezing, de autoriteit die het bevel heeft 

uitgevaardigd en de mogelijke 

rechtsmiddelen op grond van het nationale 

recht van de uitvoerende staat. 

Or. en 

 

Amendement  223 

Salvatore Domenico Pogliese 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 21 – lid 2 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

2. Deze kennisgeving bevat op zijn 

minst summiere informatie over de 

redenen van het bevel tot bevriezing, de 

autoriteit die het bevel heeft uitgevaardigd 

en de mogelijke rechtsmiddelen op grond 

van het nationale recht van de uitvoerende 

staat. 

2. Deze kennisgeving bevat informatie 

over de redenen van het bevel tot 

bevriezing, de autoriteit die het bevel heeft 

uitgevaardigd en de mogelijke 

rechtsmiddelen op grond van het nationale 

recht van de uitvoerende staat. 

Or. it 

Motivering 

De informatieplicht is van cruciaal belang voor de bescherming van het recht van 

verdediging van de persoon tegen wie het bevel is uitgevaardigd. 
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Amendement  224 

Emilian Pavel, Birgit Sippel, Maria Grapini 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 21 bis (nieuw) 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 Artikel 21 bis 

 Verplichting om belanghebbende partijen 

te informeren over de tenuitvoerlegging 

van bevelen tot bevriezing 

 1. De lidstaten nemen de nodige 

maatregelen om ervoor te zorgen dat de 

belanghebbende natuurlijke of 

rechtspersoon, met inbegrip van derden te 

goeder trouw, zo snel mogelijk na 

tenuitvoerlegging van het bevel tot 

bevriezing hiervan in kennis wordt 

gesteld. Deze kennisgeving haalt de 

reden(en) voor de beslissing in kwestie 

aan. De bevoegde autoriteiten kunnen de 

kennisgeving aan de betrokkene van de 

beslissing tot bevriezing van 

vermogensbestanddelen echter uitstellen 

om het strafrechtelijk onderzoek niet te 

schaden. 

 2. De lidstaten nemen de nodige 

maatregelen om ervoor te zorgen dat de 

personen tegen wie de in deze verordening 

bedoelde maatregelen zijn gericht, recht 

hebben op een doeltreffende voorziening 

in rechte en een eerlijk proces, om hun 

rechten te kunnen handhaven. 

 3. De beslissing tot bevriezing van 

vermogensbestanddelen blijft slechts 

zolang van kracht als nodig is om de 

vermogensbestanddelen met het oog op 

een eventuele latere confiscatie veilig te 

stellen. 

 4. De lidstaten bieden de personen 

wier vermogensbestanddelen zijn 

getroffen de effectieve mogelijkheid om de 

beslissing tot bevriezing aan te vechten bij 
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een rechter, overeenkomstig de in het 

nationale recht voorziene procedures. 

Deze procedures kunnen bepalen dat 

indien de aanvankelijke beslissing tot 

bevriezing is genomen door een bevoegde 

niet-rechterlijke autoriteit, deze beslissing 

eerst ter bekrachtiging of herziening moet 

worden voorgelegd aan een rechterlijke 

instantie alvorens zij voor een rechter kan 

worden betwist. 

 5. Bevroren vermogensbestanddelen 

die naderhand niet worden 

geconfisqueerd, worden onmiddellijk 

teruggegeven. De voorwaarden of 

procedureregels voor de teruggave van de 

vermogensbestanddelen worden bij het 

nationale recht bepaald. 

 6. Onverminderd Richtlijn 

2012/13/EU en Richtlijn 2013/48/EU 

hebben de personen wier 

vermogensbestanddelen zijn getroffen 

door een bevel tot bevriezing, tijdens de 

gehele bevriezingsprocedure betreffende 

het bepalen van de opbrengsten en 

hulpmiddelen recht op toegang tot een 

advocaat, ter verdediging van zijn rechten. 

De betrokkenen zullen ervan in kennis 

worden gesteld dat zij over dit recht 

beschikken. 

 7. Derden hebben het recht hun 

eigendom of enig ander zakelijk recht op 

te eisen. 

 8. Deze kennisgeving bevat zodanig 

relevante informatie dat de betrokkene 

effectieve rechtsmiddelen kan aanwenden 

ten aanzien van de redenen van het bevel 

tot bevriezing, de autoriteit die het bevel 

heeft uitgevaardigd en de mogelijke 

rechtsmiddelen op grond van het 

nationale recht van de uitvoerende staat. 

Or. en 
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Amendement  225 

Barbara Spinelli 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 22 – lid 1 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

1. Bij de tenuitvoerlegging van een 

bevel tot bevriezing nemen de 

uitvaardigende autoriteit en de uitvoerende 

autoriteit de vertrouwelijkheid van het 

onderzoek terdege in acht. 

1. Onverminderd het recht op 

informatie van elke betrokkene, nemen de 

uitvaardigende autoriteit en de uitvoerende 

autoriteit bij de tenuitvoerlegging van een 

bevel tot bevriezing de vertrouwelijkheid 

van het onderzoek terdege in acht. 

Or. en 

Motivering 

Het verband tussen artikel 21 inzake de informatieplicht en artikel 22 inzake de 

vertrouwelijkheid moet worden verduidelijkt. De vertrouwelijkheid van het onderzoek mag 

niemand het recht op informatie ontnemen. 

 

Amendement  226 

Salvatore Domenico Pogliese 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 22 – lid 2 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

2. De uitvoerende autoriteit 

garandeert, overeenkomstig haar nationale 

recht, het vertrouwelijke karakter van de 

feiten en de inhoud van het bevel tot 

bevriezing, behalve voor zover deze 

gegevens met het oog op de 

tenuitvoerlegging moeten worden 

vrijgegeven. Als de uitvoerende autoriteit 

niet in staat is aan de 

vertrouwelijkheidsplicht te voldoen, stelt 

zij de uitvaardigende autoriteit hiervan 

onverwijld in kennis. 

2. De uitvoerende autoriteit 

garandeert, overeenkomstig haar nationale 

recht, het vertrouwelijke karakter van de 

feiten en de inhoud van het bevel tot 

bevriezing, behalve voor zover deze 

gegevens met het oog op de 

tenuitvoerlegging moeten worden 

vrijgegeven. Als de uitvoerende autoriteit 

niet in staat is aan de 

vertrouwelijkheidsplicht te voldoen, stelt 

zij de uitvaardigende autoriteit hiervan 

onverwijld in kennis, met opgaaf van de 

redenen en op een wijze die een 

schriftelijke melding oplevert. 
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Or. it 

 

Amendement  227 

Emilian Pavel, Maria Grapini 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 22 – lid 2 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

2. De uitvoerende autoriteit 

garandeert, overeenkomstig haar nationale 

recht, het vertrouwelijke karakter van de 

feiten en de inhoud van het bevel tot 

bevriezing, behalve voor zover deze 

gegevens met het oog op de 

tenuitvoerlegging moeten worden 

vrijgegeven. Als de uitvoerende autoriteit 

niet in staat is aan de 

vertrouwelijkheidsplicht te voldoen, stelt 

zij de uitvaardigende autoriteit hiervan 

onverwijld in kennis. 

2. De uitvoerende autoriteit 

garandeert, overeenkomstig haar nationale 

recht, het vertrouwelijke karakter van de 

feiten en de inhoud van het bevel tot 

bevriezing, behalve voor zover deze 

gegevens met het oog op de 

tenuitvoerlegging moeten worden 

vrijgegeven. Als de uitvoerende autoriteit 

niet in staat is aan de 

vertrouwelijkheidsplicht te voldoen, stelt 

zij de uitvaardigende autoriteit hiervan 

onverwijld en uiterlijk binnen drie 

werkdagen in kennis. 

Or. en 

 

Amendement  228 

Barbara Spinelli 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 22 – lid 2 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

2. De uitvoerende autoriteit 

garandeert, overeenkomstig haar nationale 

recht, het vertrouwelijke karakter van de 

feiten en de inhoud van het bevel tot 

bevriezing, behalve voor zover deze 

gegevens met het oog op de 

tenuitvoerlegging moeten worden 

vrijgegeven. Als de uitvoerende autoriteit 

niet in staat is aan de 

vertrouwelijkheidsplicht te voldoen, stelt 

zij de uitvaardigende autoriteit hiervan 

2. De uitvoerende autoriteit 

garandeert, overeenkomstig haar nationale 

recht en het EU-recht, het vertrouwelijke 

karakter van de feiten en de inhoud van het 

bevel tot bevriezing, behalve voor zover 

deze gegevens met het oog op de 

tenuitvoerlegging moeten worden 

vrijgegeven. Als de uitvoerende autoriteit 

niet in staat is aan de 

vertrouwelijkheidsplicht te voldoen, stelt 

zij de uitvaardigende autoriteit hiervan 



 

PE612.375v01-00 92/116 AM\1138070NL.docx 

NL 

onverwijld in kennis. onverwijld in kennis. 

Or. en 

 

Amendement  229 

Emilian Pavel, Maria Grapini 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 22 – lid 3 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

3. Om lopende onderzoeken te 

beschermen, kan de uitvaardigende 

autoriteit de uitvoerende autoriteit 

verzoeken de tenuitvoerlegging van het 

bevel tot bevriezing gedurende een 

beperkte tijd geheim te houden. 

3. Om lopende onderzoeken te 

beschermen, kan de uitvaardigende 

autoriteit de uitvoerende autoriteit 

verzoeken de tenuitvoerlegging van het 

bevel tot bevriezing gedurende een 

beperkte tijd, maar uiterlijk tot het begin 

van de terechtzitting, geheim te houden. 

Or. en 

 

Amendement  230 

Salvatore Domenico Pogliese 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 23 – lid 2 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

2. Na overleg met de uitvaardigende 

autoriteit kan de uitvoerende autoriteit, 

rekening houdend met de omstandigheden, 

een met redenen omkleed verzoek doen 

aan de uitvaardigende autoriteit om de duur 

van de bevriezing van de 

vermogensbestanddelen te beperken. Als 

de uitvaardigende autoriteit niet instemt 

met een dergelijke beperking, stelt zij de 

uitvoerende autoriteit daarvan in kennis, 

met opgave van redenen. Als de 

uitvaardigende autoriteit zulks niet binnen 

zes weken na ontvangst van het verzoek 

doet, mag de uitvoerende autoriteit het 

2. Na overleg met de uitvaardigende 

autoriteit kan de uitvoerende autoriteit, 

rekening houdend met de omstandigheden, 

een met redenen omkleed verzoek doen 

aan de uitvaardigende autoriteit om de duur 

van de bevriezing van de 

vermogensbestanddelen te beperken. Als 

de uitvaardigende autoriteit niet instemt 

met een dergelijke beperking, stelt zij de 

uitvoerende autoriteit daarvan in kennis, 

met opgave van redenen en op een wijze 

die een schriftelijke melding oplevert. Als 

de uitvaardigende autoriteit zulks niet 

binnen zes weken na ontvangst van het 
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bevel tot bevriezing opheffen. verzoek doet, mag de uitvoerende autoriteit 

het bevel tot bevriezing opheffen. 

Or. it 

 

Amendement  231 

Monica Macovei 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 23 – lid 2 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

2. Na overleg met de uitvaardigende 

autoriteit kan de uitvoerende autoriteit, 

rekening houdend met de omstandigheden, 

een met redenen omkleed verzoek doen 

aan de uitvaardigende autoriteit om de duur 

van de bevriezing van de 

vermogensbestanddelen te beperken. Als 

de uitvaardigende autoriteit niet instemt 

met een dergelijke beperking, stelt zij de 

uitvoerende autoriteit daarvan in kennis, 

met opgave van redenen. Als de 

uitvaardigende autoriteit zulks niet binnen 

zes weken na ontvangst van het verzoek 

doet, mag de uitvoerende autoriteit het 

bevel tot bevriezing opheffen. 

2. Na overleg met de uitvaardigende 

autoriteit kan de uitvoerende autoriteit, 

rekening houdend met de omstandigheden, 

een met redenen omkleed verzoek doen 

aan de uitvaardigende autoriteit, vergezeld 

van bewijs in verband met deze 

omstandigheden, om de duur van de 

bevriezing van de vermogensbestanddelen 

te beperken. Als de uitvaardigende 

autoriteit niet instemt met een dergelijke 

beperking, stelt zij de uitvoerende autoriteit 

daarvan in kennis, met opgave van 

redenen. Als de uitvaardigende autoriteit 

zulks niet binnen zes weken na ontvangst 

van het verzoek doet, mag de uitvoerende 

autoriteit het bevel tot bevriezing opheffen. 

Or. en 

 

Amendement  232 

Maria Grapini 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 23 – lid 2 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

2. Na overleg met de uitvaardigende 

autoriteit kan de uitvoerende autoriteit, 

rekening houdend met de omstandigheden, 

een met redenen omkleed verzoek doen 

2. Na overleg met de uitvaardigende 

autoriteit kan de uitvoerende autoriteit, 

rekening houdend met de omstandigheden, 

een met redenen omkleed verzoek doen 
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aan de uitvaardigende autoriteit om de duur 

van de bevriezing van de 

vermogensbestanddelen te beperken. Als 

de uitvaardigende autoriteit niet instemt 

met een dergelijke beperking, stelt zij de 

uitvoerende autoriteit daarvan in kennis, 

met opgave van redenen. Als de 

uitvaardigende autoriteit zulks niet binnen 

zes weken na ontvangst van het verzoek 

doet, mag de uitvoerende autoriteit het 

bevel tot bevriezing opheffen. 

aan de uitvaardigende autoriteit om de duur 

van de bevriezing van de 

vermogensbestanddelen te beperken. Als 

de uitvaardigende autoriteit niet instemt 

met een dergelijke beperking, stelt zij de 

uitvoerende autoriteit daarvan in kennis, 

met opgave van redenen. Als de 

uitvaardigende autoriteit zulks niet binnen 

vier weken na ontvangst van het verzoek 

doet, mag de uitvoerende autoriteit het 

bevel tot bevriezing opheffen. 

Or. ro 

Amendement  233 

Emilian Pavel, Maria Grapini 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 24 – alinea 1 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

Als het bevel tot bevriezing zelfs na 

overleg met de uitvaardigende autoriteit 

niet ten uitvoer kan worden gelegd, omdat 

het te bevriezen vermogensbestanddeel 

reeds is geconfisqueerd, is verdwenen of is 

vernietigd, niet wordt aangetroffen op de in 

het certificaat vermelde plaats, of omdat de 

plaats niet nauwkeurig genoeg is 

beschreven, wordt de uitvaardigende 

autoriteit daarvan onverwijld in kennis 

gesteld. 

Als het bevel tot bevriezing zelfs na 

overleg met de uitvaardigende autoriteit 

niet ten uitvoer kan worden gelegd, omdat 

het te bevriezen vermogensbestanddeel 

reeds is geconfisqueerd, is verdwenen of is 

vernietigd, niet wordt aangetroffen op de in 

het certificaat vermelde plaats, of omdat de 

plaats niet nauwkeurig genoeg is 

beschreven, wordt de uitvaardigende 

autoriteit daarvan uiterlijk binnen drie 

werkdagen in kennis gesteld. 

Or. en 

 

Amendement  234 

Monica Macovei 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 26 – lid 1 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

1. Op de tenuitvoerlegging van het 

bevel tot bevriezing of confiscatie is het 

1. Op de tenuitvoerlegging van het 

bevel tot bevriezing of confiscatie is het 
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recht van de uitvoerende staat van 

toepassing en de autoriteiten van die staat 

zijn als enige bevoegd te beslissen over de 

procedures betreffende de 

tenuitvoerlegging en alle daarop betrekking 

hebbende maatregelen. 

recht van de uitvoerende staat van 

toepassing en de autoriteiten van die staat 

zijn als enige bevoegd te beslissen over de 

procedures betreffende de 

tenuitvoerlegging en alle daarop betrekking 

hebbende maatregelen. De lidstaten nemen 

de nodige maatregelen om ervoor te 

zorgen dat de vermogensbestanddelen die 

moeten worden bevroren en 

geconfisqueerd, kunnen worden 

geïdentificeerd en opgespoord, zelfs na 

een definitieve veroordeling wegens een 

strafbaar feit of na een procedure waarin 

confiscatie zonder veroordeling wordt 

toegepast om een eenmaal uitgevaardigd 

bevel tot confiscatie daadwerkelijk ten 

uitvoer te leggen. 

Or. en 

 

Amendement  235 

Eva Joly 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 27 – lid 2 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

2. Als zijn interne organisatie zulks 

vereist, kan een lidstaat een of meer 

centrale autoriteiten aanwijzen die 

verantwoordelijk zijn voor de 

administratieve toezending en ontvangst 

van bevelen tot bevriezing en confiscatie 

en die de bevoegde autoriteiten bijstaan. 

De lidstaten stellen de Commissie daarvan 

in kennis. 

2. Elke lidstaat wijst één centrale 

autoriteit aan die tot taak heeft de 

bevoegde autoriteiten bij te staan, alle 

toegezonden en ontvangen bevelen tot 

bevriezing en confiscatie op nationaal 

niveau te registreren, en de toezending en 

ontvangst van bevelen tot bevriezing en 

confiscatie te stroomlijnen. De lidstaten 

stellen de Commissie daarvan in kennis. 

Or. en 

Motivering 

Elke lidstaat moet één eenduidig benoemde centrale autoriteit hebben die de bevoegde 

autoriteiten bijstaat, alle toegezonden en ontvangen bevelen op nationaal niveau registreert 

en de toezending en ontvangst van bevelen helpt efficiënter te maken. 
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Amendement  236 

Monica Macovei 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 28 – lid 1 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

1. Indien nodig kunnen de 

uitvaardigende autoriteit en de uitvoerende 

autoriteit op iedere gepaste wijze met 

elkaar in overleg treden, teneinde de 

efficiënte toepassing van deze verordening 

te waarborgen. 

1. Indien nodig kunnen de 

uitvaardigende autoriteit en de uitvoerende 

autoriteit snel op iedere gepaste wijze met 

elkaar in overleg treden, teneinde de 

efficiënte toepassing van deze verordening 

te waarborgen. 

Or. en 

 

Amendement  237 

Eva Joly 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 28 – lid 2 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

2. Alle communicatie, met inbegrip 

van overleg over problemen in verband 

met de toezending of echtheid van een 

document dat noodzakelijk is voor de 

tenuitvoerlegging van het bevel tot 

bevriezing of confiscatie, geschiedt via 

rechtstreeks contact tussen de betrokken 

uitvaardigende staat en de betrokken 

uitvoerende autoriteit of, als de lidstaat 

overeenkomstig artikel 27, lid 2, een 

centrale autoriteit heeft aangewezen, met 

de betrokkenheid van die centrale 

autoriteit. 

2. Alle communicatie, met inbegrip 

van overleg over problemen in verband 

met de toezending of echtheid van een 

document dat noodzakelijk is voor de 

tenuitvoerlegging van het bevel tot 

bevriezing of confiscatie, geschiedt via 

rechtstreeks contact tussen de betrokken 

uitvaardigende staat en de betrokken 

uitvoerende autoriteit, en met de 

betrokkenheid van de centrale autoriteit 

overeenkomstig artikel 27, lid 2. 

Or. en 
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Motivering 

De centrale autoriteit die in elke lidstaat is aangewezen moet worden betrokken bij 

communicatie tussen bevoegde autoriteiten, teneinde de procedures efficiënter te maken. 

 

Amendement  238 

Monica Macovei 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 29 – lid 1 – alinea 2 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

Deze omstandigheden kunnen betrekking 

hebben op de belangen van slachtoffers, 

het voorhanden zijn van bevroren 

vermogensbestanddelen, de data van 

uitvaardiging en toezending van de 

verschillende bevelen en de relatieve ernst 

van de strafbare feiten en de plaats waar zij 

zijn gepleegd. 

Deze omstandigheden kunnen betrekking 

hebben op de belangen van slachtoffers, 

het voorhanden zijn van bevroren 

vermogensbestanddelen, de data van 

uitvaardiging en toezending van de 

verschillende bevelen en de relatieve ernst 

van de strafbare feiten en de plaats waar zij 

zijn gepleegd, rekening houdend met het 

feit dat in gevallen van corruptie, massaal 

witwassen van geld of ernstige fraude de 

slachtoffers grote gemeenschappen of 

hele landen zijn. 

Or. en 

 

Amendement  239 

Emilian Pavel, Maria Grapini 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 30 – alinea 1 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

De uitvaardigende autoriteit stelt de 

uitvoerende autoriteit, op een wijze die een 

schriftelijke melding oplevert, in kennis 

van iedere beslissing of maatregel 

waardoor het bevel niet meer uitvoerbaar is 

of om een andere reden wordt opgeheven. 

De uitvaardigende autoriteit stelt de 

uitvoerende autoriteit onmiddellijk of 

uiterlijk binnen 48 uur, op een wijze die 

een schriftelijke melding oplevert, in 

kennis van iedere beslissing of maatregel 

waardoor het bevel niet meer uitvoerbaar is 

of om een andere reden wordt opgeheven. 
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Or. en 

 

Amendement  240 

Salvatore Domenico Pogliese 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 30 – alinea 2 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

Zodra de uitvoerende staat door de 

uitvaardigende autoriteit in kennis is 

gesteld van die beslissing of maatregel, 

beëindigt hij de tenuitvoerlegging. 

Zodra de uitvoerende staat door de 

uitvaardigende autoriteit in kennis is 

gesteld van die beslissing of maatregel, 

beëindigt hij de tenuitvoerlegging en geeft 

hij de uitvaardigende staat onmiddellijk 

een bevestiging, op een wijze die een 

schriftelijke melding oplevert. 

Or. it 

 

Amendement  241 

Monica Macovei 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 31 – lid 2 – letter a 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(a) als het bedrag dat uit de 

tenuitvoerlegging van het bevel tot 

confiscatie is verkregen, gelijk is aan of 

lager is dan 10 000 EUR, valt het bedrag 

toe aan de uitvoerende staat; 

(a) als het bedrag dat uit de 

tenuitvoerlegging van het bevel tot 

confiscatie is verkregen, gelijk is aan of 

lager is dan 10 000 EUR, valt 50 % van het 

bedrag toe aan de uitvoerende staat, na 

aftrek van de uitvoeringskosten; 

Or. en 

 

Amendement  242 

Monica Macovei 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 31 – lid 2 – letter b 
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(b) als het bedrag dat uit de 

tenuitvoerlegging van het bevel tot 

confiscatie is verkregen, hoger is dan 10 

000 EUR, draagt de uitvoerende staat 50 % 

van het bedrag over aan de uitvaardigende 

staat. 

(b) als het bedrag dat uit de 

tenuitvoerlegging van het bevel tot 

confiscatie is verkregen, hoger is dan 10 

000 EUR, draagt de uitvoerende staat 80 % 

van het bedrag over aan de uitvaardigende 

staat, en zorgt hij ervoor dat de overige 

20 % de uitvoeringskosten dekt. 

Or. en 

 

Amendement  243 

Eva Joly 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 31 – lid 2 – letter b 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(b) als het bedrag dat uit de 

tenuitvoerlegging van het bevel tot 

confiscatie is verkregen, hoger is dan 10 

000 EUR, draagt de uitvoerende staat 50 % 

van het bedrag over aan de uitvaardigende 

staat. 

(b) als het bedrag dat uit de 

tenuitvoerlegging van het bevel tot 

confiscatie is verkregen, hoger is dan 10 

000 EUR, valt 10 000 EUR toe aan de 

uitvoerende staat en draagt de uitvoerende 

staat de rest van het bedrag over aan de 

uitvaardigende staat. 

Or. en 

Motivering 

De Commissie stelt voor dat bij geconfisqueerde vermogensbestanddelen van meer dan 

10 000 EUR de staat die het bevel tot confiscatie uitvaardigt en de uitvoerende staat ieder 

50 % van de opbrengst ontvangt, terwijl hier geen rechtvaardiging voor is (afgezien van het 

bieden van een stimulans voor de uitvoerende staat). Wij stellen een andere aanpak voor: de 

kosten voor de confiscatie van het vermogensbestanddeel moeten van de opbrengst worden 

afgetrokken (zodat de uitvoerende staat zijn uitgaven kan dekken), maar de resterende 

opbrengst moet worden teruggegeven aan de staat die het bevel tot confiscatie heeft 

uitgevaardigd. 

 

Amendement  244 

Emilian Pavel, Maria Grapini 
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Voorstel voor een verordening 

Artikel 31 – lid 2 – letter b 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(b) als het bedrag dat uit de 

tenuitvoerlegging van het bevel tot 

confiscatie is verkregen, hoger is dan 10 

000 EUR, draagt de uitvoerende staat 

50 % van het bedrag over aan de 

uitvaardigende staat. 

(b) als het bedrag dat uit de 

tenuitvoerlegging van het bevel tot 

confiscatie is verkregen, hoger is dan 10 

000 EUR, wordt het als volgt verdeeld: 

30 % voor de uitvoerende staat en 70 % 

voor de uitvaardigende staat. 

Or. en 

 

Amendement  245 

Salvatore Domenico Pogliese 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 31 – lid 2 – letter b 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(b) als het bedrag dat uit de 

tenuitvoerlegging van het bevel tot 

confiscatie is verkregen, hoger is dan 10 

000 EUR, draagt de uitvoerende staat 50 % 

van het bedrag over aan de uitvaardigende 

staat. 

(b) als het bedrag dat uit de 

tenuitvoerlegging van het bevel tot 

confiscatie is verkregen, hoger is dan 10 

000 EUR, draagt de uitvoerende staat 70 % 

van het bedrag over aan de uitvaardigende 

staat. 

Or. it 

 

Amendement  246 

Monica Macovei 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 31 – lid 3 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

3. Als een rechterlijke autoriteit van 

de uitvaardigende staat een beslissing 

inzake compensatie van of restitutie aan 

het slachtoffer heeft gegeven, valt het 

daarmee overeenkomende bedrag, mits het 

niet de geconfisqueerde som overschrijdt, 

3. Als een rechterlijke autoriteit van 

de uitvaardigende staat een beslissing 

inzake compensatie van of restitutie aan 

het slachtoffer heeft gegeven, valt het 

daarmee overeenkomende bedrag, mits het 

niet de geconfisqueerde som overschrijdt, 
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toe aan de uitvaardigende staat, die zorg 

draagt voor de compensatie van of 

restitutie aan het slachtoffer. Eventuele 

overige vermogensbestanddelen worden 

vervreemd overeenkomstig lid 2. 

toe aan de uitvaardigende staat, die zorg 

draagt voor de compensatie van of 

restitutie aan het slachtoffer. Elke staat 

garandeert dat het recht om 

schadevergoeding te eisen effectief kan 

worden uitgeoefend in gevallen waarin de 

regering of andere functionarissen 

betrokken waren bij het plegen van het 

strafbaar feit. Het recht op restitutie moet 

worden uitgeoefend in het rechtsgebied 

waarnaar de verdwenen 

vermogensbestanddelen zijn 

overgedragen. Indien de autoriteiten die 

als civiele partij mogen handelen voordeel 

hebben gehad bij het plegen van het 

strafbaar feit, moeten de rechten op 

restitutie worden uitgeoefend door een 

aangewezen organisatie of ngo namens de 

slachtoffers. Eventuele overige 

vermogensbestanddelen worden vervreemd 

overeenkomstig lid 2. 

Or. en 

 

Amendement  247 

Monica Macovei 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 31 – lid 3 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

3. Als een rechterlijke autoriteit van 

de uitvaardigende staat een beslissing 

inzake compensatie van of restitutie aan 

het slachtoffer heeft gegeven, valt het 

daarmee overeenkomende bedrag, mits het 

niet de geconfisqueerde som overschrijdt, 

toe aan de uitvaardigende staat, die zorg 

draagt voor de compensatie van of 

restitutie aan het slachtoffer. Eventuele 

overige vermogensbestanddelen worden 

vervreemd overeenkomstig lid 2. 

3. Als een rechterlijke autoriteit van 

de uitvaardigende staat een beslissing 

inzake compensatie van of restitutie aan 

het slachtoffer heeft gegeven, valt het 

daarmee overeenkomende bedrag, mits het 

niet de geconfisqueerde som overschrijdt, 

toe aan de uitvaardigende staat, uitsluitend 

om zorg te dragen voor de compensatie 

van of restitutie aan het slachtoffer. 

Eventuele overige vermogensbestanddelen 

worden vervreemd overeenkomstig lid 2. 

Or. en 
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Amendement  248 

Barbara Spinelli 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 31 – lid 4 – letter a bis (nieuw) 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (a bis) Elke lidstaat neemt de nodige 

maatregelen, zoals de oprichting van een 

nationaal centraal bureau of een 

soortgelijk mechanisme, om ervoor te 

zorgen dat vermogensbestanddelen die 

met het oog op een eventuele latere 

confiscatie zijn bevroren en 

geconfisqueerde vermogensbestanddelen 

adequaat worden beheerd. Dergelijke 

vermogensbestanddelen worden in eerste 

instantie ingezet voor de 

schadeloosstelling van slachtoffers, 

families van slachtoffers en 

ondernemingen die het slachtoffer zijn 

geworden van georganiseerde 

criminaliteit, en voor projecten van 

publiek belang en maatschappelijk nut. 

Or. en 

Motivering 

De schaduwrapporteur is het met de rapporteur eens over het volgende: "Het is belangrijk 

om in de lidstaten een optimaal beheer van de bevroren en geconfisqueerde 

vermogensbestanddelen en het hergebruik ervan voor maatschappelijke doeleinden, voor de 

schadeloosstelling van slachtoffers, families van slachtoffers en ondernemingen die het 

slachtoffer zijn geworden van georganiseerde criminaliteit of voor de bestrijding van die 

georganiseerde criminaliteit te bevorderen." 

 

Amendement  249 

Barbara Spinelli 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 31 – lid 4 – onder b bis (nieuw) 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 
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 (b bis) Bevroren vermogensbestanddelen 

die naderhand niet worden 

geconfisqueerd, worden onmiddellijk 

teruggegeven. De voorwaarden of 

procedureregels voor de teruggave van de 

vermogensbestanddelen worden bij het 

nationale recht bepaald. 

Or. en 

 

Amendement  250 

Barbara Spinelli 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 31 – lid 4 – letter c 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(c) Het vermogensbestanddeel kan 

worden gebruikt voor het publiek belang of 

voor maatschappelijke doeleinden in de 

uitvoerende staat overeenkomstig diens 

wetgeving, op voorwaarde dat de 

uitvaardigende staat hiermee instemt. 

(c) Het vermogensbestanddeel kan 

worden gebruikt voor het publiek belang of 

voor maatschappelijke doeleinden in de 

uitvoerende staat overeenkomstig diens 

wetgeving. 

Or. en 

 

Amendement  251 

Salvatore Domenico Pogliese 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 31 – lid 4 bis (nieuw) 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 4 bis. Elke lidstaat neemt de nodige 

maatregelen aan, met name de oprichting 

van een nationaal fonds om een passende 

compensatie te verstrekken aan de 

nabestaanden van politie- en 

overheidsfunctionarissen die bij de 

uitoefening van hun taak zijn omgekomen 

en voor politie- en 

overheidsfunctionarissen die bij de 
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uitoefening van hun taak blijvend invalide 

zijn geworden. Elke lidstaat wijst een deel 

van de geconfisqueerde 

vermogensbestanddelen aan dit fonds toe. 

Or. it 

 

Amendement  252 

Salvatore Domenico Pogliese 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 31 – lid 4 ter (nieuw) 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 4 ter. De lidstaten dragen een deel van 

de opbrengsten van confiscatie van 

vermogensbestanddelen over aan de 

begroting van de Unie om de activiteiten 

van Europol en het Europees Centrum 

voor terrorismebestrijding te financieren. 

Or. it 

 

Amendement  253 

Salvatore Domenico Pogliese 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 31 – lid 4 quater (nieuw) 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 4 quater. Elke lidstaat neemt de 

nodige maatregelen om een nationaal 

bureau op te richten dat bevoegd is om 

geconfisqueerde vermogensbestanddelen 

en vermogensbestanddelen die met het 

oog op een eventuele latere confiscatie 

zijn bevroren te beheren. Geconfisqueerde 

vermogensbestanddelen worden bij 

voorkeur toegewezen aan de lokale 

gemeenschappen die rechtstreeks door de 

illegale activiteiten van criminele 

organisaties of door terroristische daden 
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zijn getroffen. Deze 

vermogensbestanddelen moeten worden 

gebruikt voor het publiek belang of voor 

maatschappelijke doeleinden 

overeenkomstig de wetgeving van die 

staat. 

Or. it 

 

Amendement  254 

Salvatore Domenico Pogliese 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 31 – lid 5 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

5. De uitvaardigende autoriteit deelt 

de in lid 3 en lid 4, onder d), bedoelde 

beslissing mee aan de uitvoerende 

autoriteit. Als in de uitvaardigende staat 

een procedure inzake compensatie van of 

restitutie aan het slachtoffer loopt, houdt de 

uitvoerende staat de vervreemding van het 

geconfisqueerde vermogensbestanddeel 

tegen totdat de beslissing in deze procedure 

aan de uitvoerende autoriteit is 

meegedeeld. 

5. De uitvaardigende autoriteit deelt 

de in lid 3 en lid 4, onder d), bedoelde 

beslissing mee aan de uitvoerende 

autoriteit, op een wijze die een schriftelijke 

melding oplevert. Als in de uitvaardigende 

staat een procedure inzake compensatie 

van of restitutie aan het slachtoffer loopt, 

houdt de uitvoerende staat de 

vervreemding van het geconfisqueerde 

vermogensbestanddeel tegen totdat de 

beslissing in deze procedure aan de 

uitvoerende autoriteit is meegedeeld. 

Or. it 

 

Amendement  255 

Salvatore Domenico Pogliese 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 32 – lid 2 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

2. Als de uitvoerende staat kosten 

heeft gemaakt die zijns inziens hoog of 

uitzonderlijk zijn, kan de uitvoerende 

autoriteit de uitvaardigende autoriteit 

2. Als de uitvoerende staat kosten 

heeft gemaakt die zijns inziens hoog of 

uitzonderlijk zijn, kan de uitvoerende 

autoriteit de uitvaardigende autoriteit 
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voorstellen de kosten te delen. De 

uitvaardigende autoriteit neemt een 

dergelijk voorstel in overweging op basis 

van door de uitvoerende autoriteit 

verstrekte gedetailleerde gegevens. 

voorstellen de kosten te delen. De 

uitvaardigende autoriteit neemt een 

dergelijk voorstel in overweging op basis 

van door de uitvoerende autoriteit 

verstrekte gedetailleerde gegevens en stelt 

de uitvoerende autoriteit in kennis van 

haar beslissing, op een wijze die een 

schriftelijke melding oplevert. 

Or. it 

Amendement  256 

Barbara Spinelli 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 32 bis (nieuw) 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 Artikel 32 bis 

 Waarborgen 

 1. De lidstaten nemen de nodige 

maatregelen om ervoor te zorgen dat de 

personen tegen wie de in deze verordening 

bedoelde maatregelen zijn gericht, recht 

hebben op een doeltreffende voorziening 

in rechte en een eerlijk proces, om hun 

rechten te kunnen handhaven. 

 2. De lidstaten bieden de personen 

wier vermogensbestanddelen zijn 

getroffen de effectieve mogelijkheid om de 

beslissing tot bevriezing aan te vechten bij 

een rechter, overeenkomstig de in het 

nationale recht voorziene procedures. 

 3. De lidstaten verzekeren dat de 

termijnen voor het instellen van een 

rechtsmiddel dezelfde zijn als die in 

vergelijkbare binnenlandse zaken, en dat 

deze termijnen worden gehanteerd op een 

wijze die garandeert dat het recht tot 

aanwending van dat rechtsmiddel effectief 

kan worden gebruikt door de betrokken 

personen. 

 4. Onverminderd Richtlijn 

2012/13/EU en Richtlijn 2013/48/EU 

hebben de personen wier 
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vermogensbestanddelen zijn getroffen 

door een bevel tot confiscatie of een bevel 

tot bevriezing tijdens de gehele 

confiscatieprocedure betreffende het 

bepalen van de opbrengsten en 

hulpmiddelen recht op toegang tot een 

advocaat, ter verdediging van zijn rechten. 

De betrokkenen zullen ervan in kennis 

worden gesteld dat zij over dit recht 

beschikken. 

 5. In de in lid 2 bedoelde 

verhaalmogelijkheden heeft de betrokkene 

daadwerkelijk de mogelijkheid om de 

omstandigheden, met name de specifieke 

feiten en het beschikbare bewijsmateriaal 

op grond waarvan de betrokken 

vermogensbestanddelen worden geacht 

voort te komen uit crimineel gedrag, te 

betwisten. 

 6. Derden hebben het recht hun 

eigendom of enig ander zakelijk recht op 

te eisen. 

 8. Indien slachtoffers ingevolge een 

strafbaar feit vorderingen tot 

schadevergoeding indienen tegen een 

persoon tegen wie een in deze verordening 

voorziene confiscatiemaatregel zich richt, 

nemen de lidstaten de nodige maatregelen 

om ervoor te zorgen dat de 

confiscatiemaatregel deze slachtoffers niet 

belet schadeloosstelling te vragen. 

 9. De uitvaardigende autoriteit en de 

uitvoerende autoriteit stellen elkaar in 

kennis van de rechtsmiddelen die tegen de 

uitvaardiging, de erkenning of de 

tenuitvoerlegging van een bevel tot 

bevriezing of confiscatie zijn ingesteld. 

Or. en 

Motivering 

De schaduwrapporteur is het met de rapporteur eens over het volgende: "De bepalingen van 

deze verordening moeten worden afgestemd op Richtlijn 2014/42/EU en de bepalingen inzake 

de procedurele rechten en waarborgen moeten worden verduidelijkt en versterkt." 
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Amendement  257 

Monica Macovei 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 33 – lid 1 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

1. Elke belanghebbende partij, met 

inbegrip van derden te goeder trouw, kan 

rechtsmiddelen, met inbegrip van de in 

artikel 8 van Richtlijn 2014/42/EU 

bedoelde rechtsmiddelen, instellen tegen de 

erkenning en tenuitvoerlegging van een 

bevel overeenkomstig de artikelen 8 en 17, 

om zijn rechten te beschermen. Het 

rechtsmiddel moet worden ingesteld bij een 

gerecht in de uitvoerende staat 

overeenkomstig het nationale recht van die 

staat. Dit kan krachtens het recht van de 

uitvoerende staat schorsende werking 

hebben. 

1. Elke belanghebbende partij, met 

inbegrip van derden te goeder trouw, kan 

rechtsmiddelen, met inbegrip van de in 

artikel 8 van Richtlijn 2014/42/EU 

bedoelde rechtsmiddelen, instellen tegen de 

erkenning en tenuitvoerlegging van een 

bevel overeenkomstig de artikelen 8 en 17, 

om zijn rechten te beschermen. Het 

rechtsmiddel tegen de erkenning en de 

uitvoering van het bevel tot bevriezing of 

confiscatie moet worden ingesteld bij een 

gerecht in de uitvoerende staat 

overeenkomstig het nationale recht van die 

staat. 

Or. en 

 

Amendement  258 

Barbara Spinelli 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 33 – lid 2 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

2. De materiële gronden van het 

bevel tot bevriezing of confiscatie kunnen 

niet worden betwist bij een gerecht in de 

uitvoerende staat. 

Schrappen 

Or. en 

 

Amendement  259 

Monica Macovei 
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Voorstel voor een verordening 

Artikel 33 – lid 2 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

2. De materiële gronden van het bevel 

tot bevriezing of confiscatie kunnen niet 

worden betwist bij een gerecht in de 

uitvoerende staat. 

2. De materiële gronden van het bevel 

tot bevriezing of confiscatie kunnen niet 

worden betwist bij een gerecht in de 

uitvoerende staat. Alleen de 

uitvaardigende staat kan beschikken op 

een verzoek tot herziening van het bevel 

tot confiscatie. In gevallen waar een 

verzoek tot herziening van het bevel tot 

confiscatie wordt ingewilligd, mag het 

beginsel van kracht van gewijsde noch in 

de uitvaardigende staat noch in de 

uitvoerende staat worden geschonden. 

Or. en 

 

Amendement  260 

Eva Joly 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 33 – lid 2 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

2. De materiële gronden van het bevel 

tot bevriezing of confiscatie kunnen niet 

worden betwist bij een gerecht in de 

uitvoerende staat. 

2. De materiële gronden van het bevel 

tot bevriezing of confiscatie kunnen niet 

worden betwist bij een gerecht in de 

uitvoerende staat, behalve in gevallen 

waarin in het kader van een 

strafprocedure een bevel wordt 

uitgevaardigd zonder definitieve 

veroordeling. 

Or. en 

Motivering 

Bevelen zonder veroordelingen kunnen indruisen tegen het vermoeden van onschuld, omdat 

vermogensbestanddelen worden afgenomen van burgers die niet voor een strafbaar feit zijn 

veroordeeld. De betrokkene moet zich in de uitvoerende staat tot een gerecht kunnen wenden 
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op basis van de materiële gronden van het bevel indien het bevel niet gebaseerd is op een 

voorafgaande veroordeling. 

 

Amendement  261 

Nuno Melo, Axel Voss 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 33 – lid 2 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

2. De materiële gronden van het bevel 

tot bevriezing of confiscatie kunnen niet 

worden betwist bij een gerecht in de 

uitvoerende staat. 

2. De materiële gronden van het bevel 

tot bevriezing of confiscatie kunnen niet 

worden betwist bij een gerecht in de 

uitvoerende staat, onverminderd de in de 

uitvoerende staat gewaarborgde 

grondrechten. 

Or. en 

Motivering 

Ik ben voorstander van het amendement van de rapporteur waarmee de tekst die is 

opgenomen in Richtlijn 2014/41/EU betreffende het Europees onderzoeksbevel in strafzaken 

("EOB-richtlijn"), waarvoor ik rapporteur was, wordt overgenomen. De genoemde richtlijn 

versterkt het beginsel van wederzijdse erkenning: van rechterlijke beslissingen bij justitiële 

samenwerking in strafzaken, dat als een model voor toekomstige instrumenten voor 

wederzijdse erkenning moet worden gebruikt. 

 

Amendement  262 

Emilian Pavel, Birgit Sippel, Maria Grapini 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 33 – lid 2 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

2. De materiële gronden van het bevel 

tot bevriezing of confiscatie kunnen niet 

worden betwist bij een gerecht in de 

uitvoerende staat. 

2. De materiële gronden van het bevel 

tot bevriezing of confiscatie mogen alleen 

worden betwist bij een gerecht in de 

uitvaardigende staat, onverminderd de in 

de uitvoerende staat gewaarborgde 

grondrechten. 

Or. en 



 

AM\1138070NL.docx 111/116 PE612.375v01-00 

 NL 

 

Amendement  263 

Monica Macovei 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 33 – lid 2 bis (nieuw) 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 2 bis. Verzoeken tot herziening die de 

materiële gronden van het bevel tot 

bevriezing of confiscatie die door een 

definitieve rechterlijke beslissing zijn 

vastgesteld, betwisten, worden niet-

ontvankelijk verklaard. 

Or. en 

 

Amendement  264 

Eva Joly 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 35 – alinea 1 – inleidende formule 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

De lidstaten verzamelen uitgebreide 

statistieken van de bevoegde autoriteiten en 

actualiseren deze regelmatig. De 

verzamelde statistieken worden jaarlijks 

aan de Commissie toegezonden en 

omvatten naast de in artikel 11, lid 2, van 

Richtlijn 2014/42/EU bedoelde gegevens: 

De lidstaten verzamelen uitgebreide 

statistieken van de bevoegde autoriteiten 

en van de centrale autoriteit 

overeenkomstig artikel 27, lid 2 en 

actualiseren deze regelmatig. De 

verzamelde statistieken worden 

halfjaarlijks aan de Commissie 

toegezonden en omvatten naast de in 

artikel 11, lid 2, van Richtlijn 2014/42/EU 

bedoelde gegevens: 

Or. en 

 

Amendement  265 

Eva Joly 
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Voorstel voor een verordening 

Artikel 35 – alinea 1 bis (nieuw) 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 De Commissie dient bij het Europees 

Parlement, de Raad en het Europees 

Economisch en Sociaal Comité een 

jaarverslag in met door haar verzamelde 

statistieken, plus een vergelijkende 

analyse daarvan. 

Or. en 

 

Amendement  266 

Eva Joly 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 38 – titel 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

Evaluatie Rapportage en evaluatie 

Or. en 

 

Amendement  267 

Eva Joly 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 38 – alinea 1 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

Uiterlijk [vijf jaar na de datum waarop deze 

verordening van toepassing wordt] dient de 

Commissie bij het Europees Parlement, de 

Raad en het Europees Economisch en 

Sociaal Comité een verslag in over de 

toepassing van deze verordening. Indien 

nodig worden bij dit verslag voorstellen 

voor aanpassing van deze verordening 

gevoegd. 

Uiterlijk [drie jaar na de datum waarop 

deze verordening van toepassing wordt] en 

vervolgens om de drie jaar dient de 

Commissie bij het Europees Parlement, de 

Raad en het Europees Economisch en 

Sociaal Comité een verslag in over de 

toepassing van deze verordening. Het 

verslag bevat onder andere de volgende 

elementen: 

 (a) een overzicht van de door de 
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lidstaten overeenkomstig artikel 35 

verzamelde statistieken; en  

 (b) een beoordeling van de mogelijke 

effecten van grensoverschrijdende bevelen 

tot bevriezing en confiscatie op de 

grondrechten en fundamentele vrijheden 

en de rechtsorde. 

 Indien nodig worden bij dit verslag 

voorstellen voor aanpassing van deze 

verordening gevoegd. 

Or. en 

Motivering 

De Commissie moet regelmatig verslag uitbrengen over de statistieken en het mogelijke effect 

op de grondrechten, om indien nodig een herziening van deze verordening voor te stellen. 

 

Amendement  268 

Monica Macovei 

 

Voorstel voor een verordening 

Bijlage I – deel H – punt 3 – streepje 8 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

– fraude en fraudegerelateerde 

strafbare feiten zoals gedefinieerd in 

Richtlijn 2017/xxx/EU betreffende de 

strafrechtelijke bestrijding van fraude 

waardoor de financiële belangen van de 

EU worden geschaad; 

– fraude en fraudegerelateerde 

strafbare feiten zoals gedefinieerd in 

Richtlijn 2017/xxx/EU betreffende de 

strafrechtelijke bestrijding van fraude 

waardoor de financiële belangen van de 

Europese Unie worden geschaad, met 

inbegrip van belastingfraude en 

belastingontduiking; 

Or. en 

 

Amendement  269 

Monica Macovei 

 

Voorstel voor een verordening 

Bijlage I – deel H – punt 3 – streepje 9 
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

– witwassen van opbrengsten van 

misdrijven 

– witwassen van opbrengsten van 

misdrijven, met inbegrip van zelf 

witwassen van opbrengsten van eigen 

misdrijven; 

Or. en 

 

Amendement  270 

Monica Macovei 

 

Voorstel voor een verordening 

Bijlage I – deel H – punt 3 – streepje 11 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

– computergerelateerde criminaliteit – cybercriminaliteit en alle andere 

computergerelateerde criminaliteit 

Or. en 

 

Amendement  271 

Eva Joly 

 

Voorstel voor een verordening 

Bijlage I – deel H – punt 3 bis (nieuw) 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 3 bis. Wordt het strafbaar feit waarvoor 

het bevel tot confiscatie is uitgevaardigd 

in de uitvaardigende staat bestraft met een 

vrijheidsstraf of een tot vrijheidsbeneming 

strekkende maatregel met een maximum 

van ten minste twee jaar volgens het recht 

van de uitvaardigende staat en is het 

strafbaar feit opgenomen in onderstaande 

lijst? (kruis aan wat van toepassing is) 

 – belastingfraude, ernstige 

belastingfraude en belastingontduiking 

Or. en 
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Amendement  272 

Eva Joly 

 

Voorstel voor een verordening 

Bijlage I – deel M – alinea 1 – inleidende formule 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

Indien een centrale autoriteit belast is met 

de administratieve toezending en 

ontvangst van bevelen tot confiscatie in de 

uitvaardigende staat: 

Centrale autoriteit die belast is met het 

bijstaan van de bevoegde autoriteiten, het 

registreren van alle toegezonden en 

ontvangen bevelen tot confiscatie op 

nationaal niveau en het stroomlijnen van 
de toezending en ontvangst van de bevelen 

tot confiscatie overeenkomstig artikel 27, 

lid 2: 

Or. en 

 

Amendement  273 

Eva Joly 

 

Voorstel voor een verordening 

Bijlage II – deel I – punt 3 bis (nieuw) 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 3 bis. Wordt het strafbaar feit waarvoor 

het bevel tot bevriezing is uitgevaardigd in 

de uitvaardigende staat bestraft met een 

vrijheidsstraf of een tot vrijheidsbeneming 

strekkende maatregel met een maximum 

van ten minste twee jaar volgens het recht 

van de uitvaardigende staat en is het 

strafbaar feit opgenomen in onderstaande 

lijst? (kruis aan wat van toepassing is) 

 – belastingfraude, ernstige 

belastingfraude en belastingontduiking 

Or. en 
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Amendement  274 

Eva Joly 

 

Voorstel voor een verordening 

Bijlage II – deel M – alinea 1 – inleidende formule 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

Indien een centrale autoriteit belast is met 

de administratieve toezending en 

ontvangst van bevelen tot bevriezing in de 

uitvaardigende staat: 

Centrale autoriteit die belast is met het 

bijstaan van de bevoegde autoriteiten, het 

registreren van alle toegezonden en 

ontvangen bevelen tot bevriezing op 

nationaal niveau en het stroomlijnen van 
de toezending en ontvangst van de bevelen 

tot bevriezing overeenkomstig artikel 27, 

lid 2: 

Or. en 

 


