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Ändringsförslag  65 

Maria Grapini 

 

Förslag till förordning 

Skäl 3 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(3) Frysning och förverkande av 

hjälpmedel vid och vinning av brott är ett 

av de mest effektiva sätten att bekämpa 

brottslighet. Europeiska unionen är fast 

besluten att säkerställa att identifiering, 

konfiskering och återanvändning av 

brottslingars tillgångar24 effektiviseras. 

(3) Frysning och förverkande av 

hjälpmedel vid och vinning av brott är ett 

av de mest effektiva sätten att bekämpa 

brottslighet och kan även ha inverkan när 

det gäller att minska och bekämpa 

terrorism. Europeiska unionen är fast 

besluten att säkerställa att identifiering, 

konfiskering och återanvändning av 

brottslingars tillgångar24 effektiviseras. 

_________________ _________________ 

24 Stockholmsprogrammet – ett öppet och 

säkert Europa i medborgarnas tjänst och 

för deras skydd, EUT C 115, 4.5.2010, s. 1. 

24 Stockholmsprogrammet – ett öppet och 

säkert Europa i medborgarnas tjänst och 

för deras skydd, EUT C 115, 4.5.2010, s. 1. 

Or. ro 

 

Ändringsförslag  66 

Monica Macovei 

 

Förslag till förordning 

Skäl 4 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(4) Eftersom brott ofta är av 

gränsöverskridande art är ett effektivt 

gränsöverskridande samarbete avgörande 

för att kunna beslagta och förverka vinning 

av och hjälpmedel vid brott. 

(4) Eftersom brott ofta är av 

gränsöverskridande art är ett effektivt 

gränsöverskridande samarbete avgörande 

för att kunna beslagta och förverka vinning 

av och hjälpmedel vid brott. 

Brottsbekämpande organ och 

myndigheter, personer, enheter eller 

avdelningar inom medlemsstaterna bör 

därför ha ett nära samarbete och 

kommunikation för att optimera 

varaktigheten och effektiviteten av 
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förfarandena för frysning och 

förverkande. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  67 

Maria Grapini 

 

Förslag till förordning 

Skäl 4 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(4) Eftersom brott ofta är av 

gränsöverskridande art är ett effektivt 

gränsöverskridande samarbete avgörande 

för att kunna beslagta och förverka vinning 

av och hjälpmedel vid brott. 

(4) Eftersom brott ofta är av 

gränsöverskridande art är ett effektivt 

gränsöverskridande samarbete och ett 

fortlöpande informationsutbyte och 

ömsesidigt stöd avgörande för att kunna 

upptäcka, beslagta och förverka vinning av 

och hjälpmedel vid brott. 

Or. ro 

 

Ändringsförslag  68 

Monica Macovei 

 

Förslag till förordning 

Skäl 6 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(6) Kommissionens 

genomföranderapporter om rambesluten 

2003/577/RIF och 2006/783/RIF visar att 

den befintliga ordningen för ömsesidigt 

erkännande av beslut om frysning och 

förverkande inte är helt effektiv. De 

nuvarande instrumenten har inte 

genomförts och tillämpats enhetligt i 

medlemsstaterna, vilket har lett till 

otillräckligt ömsesidigt erkännande. 

(6) Kommissionens 

genomföranderapporter om rambesluten 

2003/577/RIF och 2006/783/RIF visar att 

den befintliga ordningen för ömsesidigt 

erkännande av beslut om frysning och 

förverkande inte är helt effektiv. De 

nuvarande instrumenten har inte 

genomförts och tillämpats enhetligt i 

medlemsstaterna, vilket har lett till 

otillräckligt ömsesidigt erkännande. 

Viktiga delar i direktiv 2014/42/EU 

(Europaparlamentets och rådets direktiv 

av den 3 april 2014 om frysning och 
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förverkande av hjälpmedel vid och 

vinning av brott i Europeiska unionen), 

såsom definitioner eller förverkande hos 

tredje man, ignorerades dessutom helt 

eller åtgärdades inte i lagförslagen om 

införlivande i vissa medlemsstater. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  69 

Maria Grapini 

 

Förslag till förordning 

Skäl 6 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(6) Kommissionens 

genomföranderapporter om rambesluten 

2003/577/RIF och 2006/783/RIF visar att 

den befintliga ordningen för ömsesidigt 

erkännande av beslut om frysning och 

förverkande inte är helt effektiv. De 

nuvarande instrumenten har inte 

genomförts och tillämpats enhetligt i 

medlemsstaterna, vilket har lett till 

otillräckligt ömsesidigt erkännande. 

(6) Kommissionens 

genomföranderapporter om rambesluten 

2003/577/RIF och 2006/783/RIF visar att 

den befintliga ordningen för ömsesidigt 

erkännande av beslut om frysning och 

förverkande inte är helt effektiv. De 

nuvarande instrumenten har inte 

genomförts och tillämpats enhetligt i 

medlemsstaterna, vilket har lett till 

otillräckligt ömsesidigt erkännande och 

ineffektivt gränsöverskridande samarbete. 

Or. ro 

 

Ändringsförslag  70 

Barbara Spinelli 

 

Förslag till förordning 

Skäl 7a (nytt) 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 (7a) Utvidgat förverkande och 

förverkande hos tredje man måste 

överensstämma med de garantier som 

fastställs i Europakonventionen, särskilt 

artiklarna 6 och 7, och i Europeiska 
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unionens stadga om de grundläggande 

rättigheterna. Behöriga myndigheters 

beslut ska grundas på en noggrann 

bedömning av det enskilda fallet avseende 

den person som berörs av beslutet om 

förverkande, inklusive säkerställandet av 

att förverkade varor förvärvades eller 

erhölls genom brottslig verksamhet. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  71 

Gilles Lebreton, Nicolas Bay 

 

Förslag till förordning 

Skäl 8 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(8) När direktiv 2014/42/EU antogs 

uttalade Europaparlamentet och rådet att ett 

effektivt system för frysning och 

förverkande i Europeiska unionen hänger 

naturligt samman med ett välfungerade 

ömsesidigt erkännande av beslut om 

frysning och förverkande. Med beaktande 

av behovet av att införa ett övergripande 

system för frysning och förverkande av 

vinning av och hjälpmedel till brott 

uppmanade Europaparlamentet och rådet 

kommissionen att lägga fram ett 

lagstiftningsförslag om ömsesidigt 

erkännande av beslut om frysning och 

förverkande. 

(8) När direktiv 2014/42/EU antogs 

uttalade Europaparlamentet och rådet att ett 

effektivt system för frysning och 

förverkande i Europeiska unionen hänger 

naturligt samman med ett välfungerade 

ömsesidigt erkännande av beslut om 

frysning och förverkande. Med beaktande 

av behovet av att införa ett europeiskt 

system för frysning och förverkande av 

vinning av och hjälpmedel till brott 

uppmanade Europaparlamentet och rådet 

kommissionen att lägga fram ett 

lagstiftningsförslag om ömsesidigt 

erkännande av beslut om frysning och 

förverkande. 

Or. fr 

 

Ändringsförslag  72 

Monica Macovei 

 

Förslag till förordning 

Skäl 11 
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Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(11) För att säkerställa ett effektivt 

ömsesidigt erkännande av beslut om 

frysning och förverkande bör reglerna om 

erkännande och verkställighet av dessa 

beslut fastställas genom en rättsligt 

bindande och direkt tillämplig 

unionsrättsakt. 

(11) För att säkerställa ett effektivt 

ömsesidigt erkännande av beslut om 

frysning och förverkande bör reglerna om 

erkännande och verkställighet av dessa 

beslut fastställas i en förordning, som är 

en rättsligt bindande och direkt tillämplig 

unionsrättsakt. Denna förordning bör 

innehålla bestämmelser om ömsesidigt 

erkännande av beslut om frysning och 

förverkande, som avser de viktigaste 

typerna av förverkande som finns i 

medlemsstaterna: vanligt förverkande, 

utvidgat förverkande, förverkande hos 

tredje man, värdebaserat förverkande och 

förverkande utan föregående fällande 

dom. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  73 

Ignazio Corrao, Laura Ferrara, Fabio Massimo Castaldo 

 

Förslag till förordning 

Skäl 12 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(12) Det är viktigt att underlätta 

ömsesidigt erkännande och verkställighet 

av beslut om att frysa och förverka 

egendom genom att fastställa regler som 

ålägger en medlemsstat att på sitt 

territorium erkänna och verkställa beslut 

som har utfärdats av en annan medlemsstat 

i samband med ett straffrättsligt förfarande. 

(12) Det är viktigt att underlätta 

ömsesidigt erkännande och verkställighet 

av beslut om att frysa och förverka 

egendom genom att fastställa regler som 

ålägger en medlemsstat att på sitt 

territorium erkänna och verkställa beslut 

som har utfärdats av en annan medlemsstat 

i samband med lagföring. Syftet med 

ömsesidigt erkännande av beslut om 

frysning och förverkande i brottmål är att 

inrätta en effektiv mekanism för 

gränsöverskridande erkännande och 

verkställighet av rättsliga avgöranden i 

fråga om frysning och förverkande, vilken 

är ett av de mest effektiva verktygen i 

kampen mot brottslighet. Denna effektiva 

mekanism bör garantera ömsesidigt 
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erkännande av beslut om frysning och 

förverkande, under förutsättning att 

besluten utfärdas inom förfaranden som 

tillämpas av nationella domstolar och som 

uppvisar de viktigaste kännetecknen för 

ett straffrättsligt förfarande utan att 

nödvändigtvis vara ett straffrättsligt 

förfarande. 

Or. it 

 

Ändringsförslag  74 

Monica Macovei 

 

Förslag till förordning 

Skäl 12 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(12) Det är viktigt att underlätta 

ömsesidigt erkännande och verkställighet 

av beslut om att frysa och förverka 

egendom genom att fastställa regler som 

ålägger en medlemsstat att på sitt 

territorium erkänna och verkställa beslut 

som har utfärdats av en annan medlemsstat 

i samband med ett straffrättsligt 

förfarande. 

(12) Det är viktigt att underlätta 

ömsesidigt erkännande och verkställighet 

av beslut om att frysa och förverka 

egendom genom att fastställa regler som 

ålägger en medlemsstat att på sitt 

territorium erkänna och verkställa beslut 

som har utfärdats av en annan medlemsstat 

i samband med straffrättsliga, 

civilrättsliga och förvaltningsrättsliga 

förfaranden. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  75 

Ignazio Corrao, Laura Ferrara, Fabio Massimo Castaldo 

 

Förslag till förordning 

Skäl 13 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(13) Denna förordning bör tillämpas på 

alla beslut om förverkande som meddelats 

av en domstol efter rättegång på grund av 

brottslig gärning och alla beslut om 

(13) Denna förordning bör tillämpas på 

alla beslut om förverkande som meddelats 

av en domstol efter rättegång och som 

utfärdats inom ramen för lagföring och 
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frysning som utfärdats för att möjliggöra 

ett eventuellt senare förverkande. Den bör 

därför omfatta alla slag av beslut som 

omfattas av direktiv 2014/42/EU, liksom 

andra slag av beslut som utfärdats utan 

slutlig fällande dom inom ramen för 

straffrättsliga förfaranden. Denna 

förordning bör inte tillämpas på beslut om 

frysning och förverkande som utfärdats 

inom ramen för civilrättsliga eller 

förvaltningsrättsliga förfaranden. 

alla beslut om frysning som utfärdats för 

att möjliggöra ett eventuellt senare 

förverkande. Den bör därför omfatta alla 

slag av beslut som omfattas av direktiv 

2014/42/EU, liksom andra slag av beslut 

om frysning och förverkande som 

utfärdats inom ramen för lagföring, 

inbegripet utvidgat förverkande, 

förverkande hos tredje man och 

förverkande utan föregående fällande 

dom. Om sådana beslut inte förekommer i 

en medlemsstats rättssystem, bör 

medlemsstaten i fråga kunna erkänna och 

verkställa beslut som utfärdats i en annan 

medlemsstat, när dessa har fattats av en 

domstol med behörighet i brottmål och 

utfärdats inom ramen för förfaranden som 

fullt ut respekterar de tilltalades 

processuella rättigheter i straffrättsliga 

förfaranden och med avseende på 

egendom som – utifrån konkreta fakta – 

misstänks härröra från brott. Denna 

förordning bör inte tillämpas på beslut om 

frysning och förverkande som utfärdats 

inom ramen för civilrättsliga förfaranden. 

Or. it 

 

Ändringsförslag  76 

Gilles Lebreton, Nicolas Bay 

 

Förslag till förordning 

Skäl 13 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(13) Denna förordning bör tillämpas på 

alla beslut om förverkande som meddelats 

av en domstol efter rättegång på grund av 

brottslig gärning och alla beslut om 

frysning som utfärdats för att möjliggöra 

ett eventuellt senare förverkande. Den bör 

därför omfatta alla slag av beslut som 

omfattas av direktiv 2014/42/EU, liksom 

andra slag av beslut som utfärdats utan 

slutlig fällande dom inom ramen för 

(13) Denna förordning bör tillämpas på 

alla beslut om förverkande som meddelats 

av en domstol efter rättegång på grund av 

brottslig gärning och alla beslut om 

frysning som utfärdats för att möjliggöra 

ett eventuellt senare förverkande. Den bör 

därför omfatta alla slag av beslut som 

omfattas av direktiv 2014/42/EU. Denna 

förordning bör inte tillämpas på beslut om 

frysning och förverkande som utfärdats 
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straffrättsliga förfaranden. Denna 

förordning bör inte tillämpas på beslut om 

frysning och förverkande som utfärdats 

inom ramen för civilrättsliga eller 

förvaltningsrättsliga förfaranden. 

inom ramen för civilrättsliga eller 

förvaltningsrättsliga förfaranden. 

Or. fr 

 

Ändringsförslag  77 

Monica Macovei 

 

Förslag till förordning 

Skäl 13 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(13) Denna förordning bör tillämpas på 

alla beslut om förverkande som meddelats 

av en domstol efter rättegång på grund av 

brottslig gärning och alla beslut om 

frysning som utfärdats för att möjliggöra 

ett eventuellt senare förverkande. Den bör 

därför omfatta alla slag av beslut som 

omfattas av direktiv 2014/42/EU, liksom 

andra slag av beslut som utfärdats utan 

slutlig fällande dom inom ramen för 

straffrättsliga förfaranden. Denna 

förordning bör inte tillämpas på beslut om 

frysning och förverkande som utfärdats 

inom ramen för civilrättsliga eller 

förvaltningsrättsliga förfaranden. 

(13) Denna förordning bör tillämpas på 

alla beslut om förverkande som meddelats 

av en domstol efter rättegång på grund av 

brottslig gärning, civilt brott eller 

administrativ förseelse och alla beslut om 

frysning som utfärdats för att möjliggöra 

ett eventuellt senare förverkande. Den bör 

därför omfatta alla slag av beslut som 

omfattas av direktiv 2014/42/EU, liksom 

andra slag av beslut som utfärdats utan 

slutlig fällande dom inom ramen för 

straffrättsliga, civilrättsliga eller 

förvaltningsrättsliga förfaranden. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  78 

Barbara Spinelli 

 

Förslag till förordning 

Skäl 13a (nytt) 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 (13a) Utvidgat förverkande och 

förverkande hos tredje man måste 
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överensstämma med de garantier som 

fastställs i Europakonventionen, särskilt 

artiklarna 6 och 7, och i Europeiska 

unionens stadga om de grundläggande 

rättigheterna. Behöriga myndigheters 

beslut ska grundas på en noggrann 

bedömning av det enskilda fallet avseende 

den person som berörs av beslutet om 

förverkande, inklusive säkerställandet av 

att förverkade varor förvärvades eller 

erhölls genom brottslig verksamhet. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  79 

Gilles Lebreton, Nicolas Bay 

 

Förslag till förordning 

Skäl 14 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(14) Denna förordning bör omfatta 

beslut om förverkande och beslut om 

frysning som avser de brott som omfattas 

av direktiv 2014/42/EU samt beslut som 

avser andra brott. Brotten bör därför inte 

begränsas till områdena med särskilt 

allvarlig brottslighet med ett 

gränsöverskridande inslag, eftersom 

artikel 82 i EUF-fördraget inte kräver en 

sådan begränsning för åtgärder som 

fastställer regler och förfaranden för att 

säkerställa ömsesidigt erkännande av 

brottmålsdomar. 

(14) Denna förordning bör omfatta 

beslut om förverkande och beslut om 

frysning som avser de brott som omfattas 

av direktiv 2014/42/EU. 

Or. fr 

 

Ändringsförslag  80 

Eva Joly 

 

Förslag till förordning 

Skäl 14 
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Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(14) Denna förordning bör omfatta 

beslut om förverkande och beslut om 

frysning som avser de brott som omfattas 

av direktiv 2014/42/EU samt beslut som 

avser andra brott. Brotten bör därför inte 

begränsas till områdena med särskilt 

allvarlig brottslighet med ett 

gränsöverskridande inslag, eftersom artikel 

82 i EUF-fördraget inte kräver en sådan 

begränsning för åtgärder som fastställer 

regler och förfaranden för att säkerställa 

ömsesidigt erkännande av brottmålsdomar. 

(14) Denna förordning bör omfatta 

beslut om förverkande och beslut om 

frysning som avser de brott som omfattas 

av direktiv 2014/42/EU samt beslut som 

avser andra brott. Brotten bör därför inte 

begränsas till områdena med särskilt 

allvarlig brottslighet med ett 

gränsöverskridande inslag, eftersom artikel 

82 i EUF-fördraget inte kräver en sådan 

begränsning för åtgärder som fastställer 

regler och förfaranden för att säkerställa 

ömsesidigt erkännande av brottmålsdomar. 

Skattebrott till exempel utgör särskilt 

viktiga gränsöverskridande brott som 

ingår i förteckningen över brott som 

omfattas av denna förordning, men med 

tanke på att de i vissa länder inte medför 

ett högsta fängelsestraff på minst tre år, 

sänks tröskelvärdet till två år när det 

gäller dessa specifika brott. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  81 

Monica Macovei 

 

Förslag till förordning 

Skäl 14 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(14) Denna förordning bör omfatta 

beslut om förverkande och beslut om 

frysning som avser de brott som omfattas 

av direktiv 2014/42/EU samt beslut som 

avser andra brott. Brotten bör därför inte 

begränsas till områdena med särskilt 

allvarlig brottslighet med ett 

gränsöverskridande inslag, eftersom artikel 

82 i EUF-fördraget inte kräver en sådan 

begränsning för åtgärder som fastställer 

regler och förfaranden för att säkerställa 

ömsesidigt erkännande av brottmålsdomar. 

(14) Denna förordning bör omfatta 

beslut om förverkande och beslut om 

frysning som avser de brott som omfattas 

av direktiv 2014/42/EU samt beslut som 

avser andra brott. Brotten bör därför inte 

begränsas till områdena med särskilt 

allvarlig brottslighet med ett 

gränsöverskridande inslag och bör även 

omfatta skatterelaterade brott och it-

brottslighet, eftersom artikel 82 i EUF-

fördraget inte kräver en sådan begränsning 

för åtgärder som fastställer regler och 

förfaranden för att säkerställa ömsesidigt 
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erkännande av brottmålsdomar. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  82 

Barbara Spinelli 

 

Förslag till förordning 

Skäl 16 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(16) Denna förordning medför inte 

någon ändring av skyldigheten att 

respektera de grundläggande rättigheterna 

och de grundläggande rättsliga principerna 

i artikel 6 i EU-fördraget. 

(16) Denna förordning påverkar inte 

skyldigheten att respektera de 

grundläggande rättigheter och de 

grundläggande rättsprinciper som återges i 

artikel 6 i EU-fördraget och i Europeiska 

unionens stadga om de grundläggande 

rättigheterna (hädanefter kallad 

”stadgan”). 

Or. en 

 

Ändringsförslag  83 

Ignazio Corrao, Laura Ferrara, Fabio Massimo Castaldo 

 

Förslag till förordning 

Skäl 18 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(18) Vid tillämpningen av denna 

förordning bör hänsyn tas till 

Europaparlamentets och rådets direktiv 

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

2013/48/EU32, (EU) 2016/34333, (EU) 

2016/80034 och (EU) 2016/191935, som 

avser processuella rättigheter i 

straffrättsliga förfaranden. 

(18) Vid tillämpningen av denna 

förordning bör hänsyn tas till 

Europaparlamentets och rådets direktiv 

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

2013/48/EU32, (EU) 2016/34333, (EU) 

2016/80034 och (EU) 2016/191935, som 

avser processuella rättigheter i 

straffrättsliga förfaranden. Direktiven om 

processuella rättigheter i straffrättsliga 

förfaranden är endast tillämpliga på 

straffrättsliga förfaranden i de 

medlemsstater som är bundna av 

direktiven. Vidare är de viktigaste 
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kännetecknen för ett straffrättsligt 

förfarande enligt stadgan tillämpliga på 

förfaranden som inte är straffrättsliga i 

egentlig bemärkelse men som förekommer 

inom ramen för lagföring. 

_________________ _________________ 

30 Europaparlamentets och rådets direktiv 

2010/64/EU av den 20 oktober 2010 om 

rätt till tolkning och översättning vid 

straffrättsliga förfaranden (EUT L 280, 

26.10.2010, s. 1). 

30 Europaparlamentets och rådets direktiv 

2010/64/EU av den 20 oktober 2010 om 

rätt till tolkning och översättning vid 

straffrättsliga förfaranden (EUT L 280, 

26.10.2010, s. 1). 

31 Europaparlamentets och rådets direktiv 

2012/13/EU av den 22 maj 2012 om rätten 

till information vid straffrättsliga 

förfaranden (EUT L 142, 1.6.2012, s. 1). 

31 Europaparlamentets och rådets direktiv 

2012/13/EU av den 22 maj 2012 om rätten 

till information vid straffrättsliga 

förfaranden (EUT L 142, 1.6.2012, s. 1). 

32 Europaparlamentets och rådets direktiv 

2013/48/EU av den 22 oktober 2013 om 

rätt till tillgång till försvarare i 

straffrättsliga förfaranden och förfaranden i 

samband med en europeisk 

arresteringsorder samt om rätt att få en 

tredje part underrättad vid frihetsberövande 

och rätt att kontakta tredje parter och 

konsulära myndigheter under 

frihetsberövandet (EUT L 294, 6.11.2013, 

s. 1). 

32 Europaparlamentets och rådets direktiv 

2013/48/EU av den 22 oktober 2013 om 

rätt till tillgång till försvarare i 

straffrättsliga förfaranden och förfaranden i 

samband med en europeisk 

arresteringsorder samt om rätt att få en 

tredje part underrättad vid frihetsberövande 

och rätt att kontakta tredje parter och 

konsulära myndigheter under 

frihetsberövandet (EUT L 294, 6.11.2013, 

s. 1). 

33 Europaparlamentets och rådets direktiv 

(EU) 2016/343 av den 9 mars 2016 om 

förstärkning av vissa aspekter av 

oskuldspresumtionen och av rätten att 

närvara vid rättegången i straffrättsliga 

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

33 Europaparlamentets och rådets direktiv 

(EU) 2016/343 av den 9 mars 2016 om 

förstärkning av vissa aspekter av 

oskuldspresumtionen och av rätten att 

närvara vid rättegången i straffrättsliga 

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

34 Europaparlamentets och rådets direktiv 

(EU) 2016/800 av den 11 maj 2016 om 

rättssäkerhetsgarantier för barn som är 

misstänkta eller tilltalade i straffrättsliga 

förfaranden (EUT L 132, 21.5.2016, s. 1). 

34 Europaparlamentets och rådets direktiv 

(EU) 2016/800 av den 11 maj 2016 om 

rättssäkerhetsgarantier för barn som är 

misstänkta eller tilltalade i straffrättsliga 

förfaranden (EUT L 132, 21.5.2016, s. 1). 

35 Europaparlamentets och rådets direktiv 

(EU) 2016/1919 av den 26 oktober 2016 

om rättshjälp för misstänkta och tilltalade i 

straffrättsliga förfaranden och för 

eftersökta personer i förfaranden i samband 

med en europeisk arresteringsorder (EUT L 

297, 4.11.2016, s. 1). 

35 Europaparlamentets och rådets direktiv 

(EU) 2016/1919 av den 26 oktober 2016 

om rättshjälp för misstänkta och tilltalade i 

straffrättsliga förfaranden och för 

eftersökta personer i förfaranden i samband 

med en europeisk arresteringsorder (EUT L 

297, 4.11.2016, s. 1). 
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Or. it 

 

Ändringsförslag  84 

Eva Joly 

 

Förslag till förordning 

Skäl 20 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(20) Beslut om frysning och förverkande 

bör därför översändas direkt av den 

utfärdande myndigheten till den 

verkställande myndigheten eller, i 

tillämpliga fall, till en central myndighet. 

(20) Beslut om frysning och förverkande 

bör därför översändas direkt av den 

utfärdande myndigheten till den 

verkställande myndigheten och meddelas 

till en central myndighet med ansvar för 

att bistå behöriga myndigheter, som 

registrerar de beslut om frysning eller 

förverkande som översänds till och tas 

emot på nationell nivå samt effektiviserar 

överföringen och mottagandet av beslut. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  85 

Barbara Spinelli 

 

Förslag till förordning 

Skäl 21 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(21) Ett beslut om förverkande bör 

översändas tillsammans med ett 

standardintyg. 

(21) Ett beslut om förverkande eller ett 

beslut om frysning bör översändas 

tillsammans med ett standardintyg. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  86 

Barbara Spinelli 

 

Förslag till förordning 

Skäl 25 
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Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(25) Den utfärdande myndigheten och 

den verkställande myndigheten bör vid 

verkställigheten av ett beslut om frysning 

på vederbörligt sätt beakta den 

konfidentialitet som gäller för utredningen. 

Den verkställande myndigheten bör särskilt 

garantera konfidentialitet för beslutet om 

frysning och dess innehåll. 

(25) Utan att berörda personers rätt till 

information påverkas, bör den utfärdande 

myndigheten och den verkställande 

myndigheten vid verkställigheten av ett 

beslut om frysning på vederbörligt sätt 

beakta den konfidentialitet som gäller för 

utredningen. Den verkställande 

myndigheten bör särskilt garantera 

konfidentialitet för beslutet om frysning 

och dess innehåll. 

Or. en 

Motivering 

Skuggföredraganden instämmer med föredraganden att ”[f]örhållandet mellan 

informationsskyldigheten och konfidentialitetskraven måste klargöras. En utrednings 

konfidentialitet kan inte frånta någon person rätten till information”. 

 

Ändringsförslag  87 

Eva Joly 

 

Förslag till förordning 

Skäl 26 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(26) Erkännande och verkställighet av 

ett beslut om frysning eller ett beslut om 

förverkande bör inte vägras på andra 

grunder är de som anges i denna 

förordning. Det bör särskilt vara möjligt för 

den verkställande myndigheten att inte 

erkänna och verkställa ett beslut om 

förverkande på grunder som rör principen 

ne bis in idem, berörda parters rättigheter 

eller rätten att närvara vid rättegången. 

(26) Erkännande och verkställighet av 

ett beslut om frysning eller ett beslut om 

förverkande bör inte vägras på andra 

grunder är de som anges i denna 

förordning. Det bör särskilt vara möjligt för 

den verkställande myndigheten att inte 

erkänna och verkställa ett beslut om 

förverkande på grunder som rör 

grundläggande rättigheter, principen ne 

bis in idem, berörda parters rättigheter eller 

rätten att närvara vid rättegången. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  88 
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Birgit Sippel, Emilian Pavel 

 

Förslag till förordning 

Skäl 26a (nytt) 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 (26a) Skapandet av ett område med 

frihet, säkerhet och rättvisa inom unionen 

är grundat på ömsesidigt förtroende och 

presumtionen om andra medlemsstaters 

efterlevnad av unionsrätten och, i 

synnerhet, respekt för de grundläggande 

rättigheterna. Den presumtionen kan 

dock motbevisas. Om det finns goda skäl 

att anta att verkställighet av ett beslut om 

förverkande eller frysning skulle kränka 

någon av den berörda personens 

grundläggande rättigheter och att den 

verkställande staten skulle åsidosätta sina 

skyldigheter avseende det skydd av 

grundläggande rättigheter som erkänns i 

stadgan, bör verkställighet vägras av detta 

beslut om förverkande eller frysning. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  89 

Nuno Melo, Axel Voss 

 

Förslag till förordning 

Skäl 26a (nytt) 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 (26a) Skapandet av ett område med 

frihet, säkerhet och rättvisa inom unionen 

är grundat på ömsesidigt förtroende och 

presumtionen om andra medlemsstaters 

efterlevnad av unionsrätten och, i 

synnerhet, respekt för de grundläggande 

rättigheterna. Den presumtionen kan 

dock motbevisas. Om det finns goda skäl 

att anta att verkställighet av ett beslut om 

förverkande eller frysning skulle kränka 

någon av den berörda personens 
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grundläggande rättigheter och att den 

verkställande staten skulle åsidosätta sina 

skyldigheter avseende det skydd av 

grundläggande rättigheter som erkänns i 

stadgan, bör verkställighet av detta beslut 

om förverkande eller frysning vägras. 

Or. en 

Motivering 

Jag stöder det ändringsförslag som föredraganden inför och som återger den text som antogs 

i direktiv 2014/41/EU om en europeisk utredningsorder på det straffrättsliga området, som 

jag var föredragande för. I det direktiv som anges stärks principen för ömsesidigt erkännande 

av rättsliga avgöranden inom området för straffrättsligt samarbete, som bör användas som en 

modell för framtida instrument för ömsesidigt erkännande. 

 

Ändringsförslag  90 

Barbara Spinelli 

 

Förslag till förordning 

Skäl 26a (nytt) 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 (26a) Ne bis in idem-principen är en 

grundläggande rättsprincip i unionen, 

som erkänns i stadgan och 

vidareutvecklas i Europeiska unionens 

domstols rättspraxis. Den verkställande 

myndigheten bör därför kunna vägra att 

verkställa ett beslut om förverkande eller 

frysning när verkställigheten strider mot 

den principen. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  91 

Birgit Sippel, Emilian Pavel 

 

Förslag till förordning 

Skäl 26b (nytt) 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 
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 (26b) Denna förordning står i 

överensstämmelse med de grundläggande 

rättigheter och de principer som erkänns i 

artikel 6 i EU-fördraget och i stadgan, 

särskilt avdelning VI, i internationell rätt 

och internationella avtal i vilka unionen 

eller samtliga medlemsstater är part, 

inbegripet den europeiska konventionen 

om skydd för de mänskliga rättigheterna 

och de grundläggande friheterna, samt i 

medlemsstaternas konstitutioner inom 

respektive tillämpningsområde. Ingenting 

i denna förordning får tolkas som ett 

förbud mot att vägra verkställa ett beslut 

om förverkande eller frysning, om det på 

grundval av objektiva faktorer finns skäl 

att tro att beslutet har utfärdats för att 

lagföra eller straffa en person på grund 

av dennes kön, ras eller etniska ursprung, 

religion, sexuella läggning, nationalitet, 

språk eller politiska uppfattning eller att 

den berörda personens ställning kan 

skadas av något av dessa skäl. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  92 

Nuno Melo, Axel Voss 

 

Förslag till förordning 

Skäl 26b (nytt) 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 (26b) Denna förordning står i 

överensstämmelse med de grundläggande 

rättigheter och de principer som erkänns i 

artikel 6 i EU-fördraget och i stadgan, 

särskilt avdelning VI, i internationell rätt 

och internationella avtal i vilka unionen 

eller samtliga medlemsstater är part, 

inbegripet den europeiska konventionen 

om skydd för de mänskliga rättigheterna 

och de grundläggande friheterna, samt i 

medlemsstaternas konstitutioner inom 

respektive tillämpningsområde. Ingenting 
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i denna förordning får tolkas som ett 

förbud mot att vägra verkställa ett beslut 

om förverkande eller frysning, om det på 

grundval av objektiva faktorer finns skäl 

att tro att beslutet har utfärdats för att 

lagföra eller straffa en person på grund 

av dennes kön, ras eller etniska ursprung, 

religion, sexuella läggning, nationalitet, 

språk eller politiska uppfattning eller att 

den berörda personens ställning kan 

skadas av något av dessa skäl. 

Or. en 

Motivering 

Jag stöder det ändringsförslag som föredraganden inför och som återger den text som antogs 

i direktiv 2014/41/EU om en europeisk utredningsorder på det straffrättsliga området, som 

jag var föredragande för. I det direktiv som anges stärks principen för ömsesidigt erkännande 

av rättsliga avgöranden inom området för straffrättsligt samarbete, som bör användas som en 

modell för framtida instrument för ömsesidigt erkännande. 

 

Ändringsförslag  93 

Barbara Spinelli 

 

Förslag till förordning 

Skäl 26b (nytt) 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 (26b) Om det finns goda skäl att anta att 

verkställighet av ett beslut om förverkande 

eller frysning skulle kränka någon av den 

berörda personens grundläggande 

rättigheter och att den verkställande 

staten skulle åsidosätta sina skyldigheter 

avseende det skydd av grundläggande 

rättigheter som erkänns i stadgan, bör 

verkställighet av detta beslut om 

förverkande eller frysning vägras. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  94 
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Barbara Spinelli 

 

Förslag till förordning 

Skäl 26c (nytt) 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 (26c) Denna förordning står i 

överensstämmelse med de grundläggande 

rättigheter och de principer som erkänns i 

artikel 6 i EU-fördraget och i stadgan, 

särskilt avdelning VI, i internationell rätt 

och internationella avtal i vilka unionen 

eller samtliga medlemsstater är part, 

inbegripet den europeiska konventionen 

om skydd för de mänskliga rättigheterna 

och de grundläggande friheterna, samt i 

medlemsstaternas konstitutioner inom 

respektive tillämpningsområde. Ingenting 

i denna förordning ska tolkas som ett 

förbud mot att vägra verkställa ett beslut 

om förverkande eller frysning, om det på 

grundval av objektiva faktorer finns skäl 

att tro att beslutet har utfärdats för att 

lagföra eller straffa en person på grund 

av dennes kön, ras eller etniska ursprung, 

religion, sexuella läggning, nationalitet, 

språk eller politiska uppfattning eller att 

den berörda personens ställning kan 

skadas av något av dessa skäl. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  95 

Emilian Pavel, Maria Grapini 

 

Förslag till förordning 

Skäl 30 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(30) Verkställigheten av ett beslut om 

förverkande eller frysning bör regleras av 

lagen i den verkställande staten och dess 

myndigheter bör ha ensam behörighet att 

besluta om verkställighetsförfarandena. 

(30) Verkställigheten av ett beslut om 

frysning eller förverkande bör regleras av 

lagen i den verkställande staten och dess 

myndigheter bör ha ensam behörighet att 

besluta om verkställighetsförfarandena. 
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Or. en 

 

Ändringsförslag  96 

Monica Macovei 

 

Förslag till förordning 

Skäl 32 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(32) Brottsoffers rätt till ersättning och 

återställande av egendom bör inte påverkas 

negativt i gränsöverskridande ärenden. 

Regler för förfogande över den förverkade 

egendomen bör prioritera ersättning och 

återställande av egendom till brottsoffer. 

Medlemsstaterna bör också beakta sina 

skyldigheter att ge bistånd för indrivningar 

av skattefordringar från andra 

medlemsstater i enlighet med direktiv 

2010/24/EU36. 

(32) Brottsoffers rätt till ersättning och 

återställande av egendom bör inte påverkas 

negativt i gränsöverskridande ärenden. 

Regler för förfogande över den förverkade 

egendomen bör prioritera ersättning och 

återställande av egendom till brottsoffer, 

med hänsyn till det faktum att när det t.ex. 

gäller korruption, massivt 

skatteundandragande, skattebedrägeri 

eller penningtvätt är brottsoffren stora 

samhällen och även hela länder. 

Medlemsstaterna bör också beakta sina 

skyldigheter att ge bistånd för indrivningar 

av skattefordringar från andra 

medlemsstater i enlighet med direktiv 

2010/24/EU36. 

_________________ _________________ 

36 Rådets direktiv 2010/24/EU av den 16 

mars 2010 om ömsesidigt bistånd för 

indrivning av fordringar som avser skatter, 

avgifter och andra åtgärder (EUT L 84, 

31.3.2010, s. 1). 

36 Rådets direktiv 2010/24/EU av den 16 

mars 2010 om ömsesidigt bistånd för 

indrivning av fordringar som avser skatter, 

avgifter och andra åtgärder (EUT L 84, 

31.3.2010, s. 1). 

Or. en 

 

Ändringsförslag  97 

Barbara Spinelli 

 

Förslag till förordning 

Skäl 32 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(32) Brottsoffers rätt till ersättning och (32) Brottsoffers rätt till ersättning och 
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återställande av egendom bör inte påverkas 

negativt i gränsöverskridande ärenden. 

Regler för förfogande över den förverkade 

egendomen bör prioritera ersättning och 

återställande av egendom till brottsoffer. 

Medlemsstaterna bör också beakta sina 

skyldigheter att ge bistånd för indrivningar 

av skattefordringar från andra 

medlemsstater i enlighet med direktiv 

2010/24/EU36. 

återställande av egendom ska inte påverkas 

negativt i gränsöverskridande ärenden. 

Regler för förfogande över den förverkade 

egendomen ska prioritera ersättning och 

återställande av egendom till brottsoffer. 

Medlemsstaterna bör också beakta sina 

skyldigheter att ge bistånd för indrivningar 

av skattefordringar från andra 

medlemsstater i enlighet med direktiv 

2010/24/EU36. 

_________________ _________________ 

36 Rådets direktiv 2010/24/EU av den 16 

mars 2010 om ömsesidigt bistånd för 

indrivning av fordringar som avser skatter, 

avgifter och andra åtgärder (EUT L 84, 

31.3.2010, s. 1). 

36 Rådets direktiv 2010/24/EU av den 16 

mars 2010 om ömsesidigt bistånd för 

indrivning av fordringar som avser skatter, 

avgifter och andra åtgärder (EUT L 84, 

31.3.2010, s. 1). 

Or. en 

 

Ändringsförslag  98 

Barbara Spinelli 

 

Förslag till förordning 

Skäl 32a (nytt) 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 (32a) Egendom som fryses för att senare 

förverkas och förverkad egendom bör 

förvaltas på lämpligt sätt för att inte 

förlora sitt ekonomiska värde, för att 

främja återanvändning för sociala 

ändamål och undvika risk för ytterligare 

brottslig infiltration. Medlemsstaterna bör 

följaktligen vidta nödvändiga åtgärder, 

inklusive försäljning eller överföring av 

egendomen, för att minimera sådana 

förluster och främja sociala ändamål. 

Medlemsstaterna bör vidta alla lämpliga 

åtgärder, av lagstiftningskaraktär eller 

annan karaktär, såsom att inrätta 

nationella centralorgan för förvaltning av 

tillgångar eller likvärdiga mekanismer, 

för att förvalta den frysta eller förverkade 

egendomen på bästa sätt. 
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Or. en 

Motivering 

Skuggföredraganden instämmer med föredraganden att ”[d]et är viktigt att på unions- och 

medlemsstatsnivå främja en optimal förvaltning av fryst och förverkad egendom samt 

användning av den för sociala ändamål, för att ge ersättning till den organiserade 

brottslighetens offer, till brottsoffrens familjer och till drabbade företag, eller för att bekämpa 

den organiserade brottsligheten”. 

 

Ändringsförslag  99 

Salvatore Domenico Pogliese 

 

Förslag till förordning 

Skäl 32a (nytt) 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 (32a) Reglerna om förfogande över 

förverkad egendom bör omfatta lämpliga 

former av ersättning till familjer till 

poliser och offentliga tjänstemän som 

avlidit till följd av sin tjänsteutövning 

samt till poliser och offentliga tjänstemän 

som har fått bestående invaliditet till följd 

av sin tjänsteutövning. Varje medlemsstat 

bör därför ombesörja inrättandet av en 

fond för att gottgöra dessa personer och 

låta en del av den förverkade egendomen 

ingå i denna fond. 

Or. it 

 

Ändringsförslag  100 

Salvatore Domenico Pogliese 

 

Förslag till förordning 

Skäl 32b (nytt) 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 (32b) En del av den förverkade 

egendomen bör användas för att 

finansiera EU-förvaltade system för att 

bekämpa organiserad brottslighet och 
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terrorism. En del av medlemsstaterna 

förverkade egendom bör överföras till 

unionens budget för att ge extra 

finansiering till den verksamhet som 

bedrivs inom Europol och det europeiska 

centrumet mot terrorism. 

Or. it 

 

Ändringsförslag  101 

Salvatore Domenico Pogliese 

 

Förslag till förordning 

Skäl 32c (nytt) 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 (32c) Förverkad egendom bör lämpligen 

förvaltas på ett sådant sätt att man 

bekräftar och främjar respekten för 

legalitet, genom att återanvända sådan 

egendom med hänsyn till det samhälleliga 

och ekonomiska intresset i samhällen som 

direkt drabbas av kriminella 

organisationers och 

terroristorganisationers verksamhet. 

Or. it 

 

Ändringsförslag  102 

Maria Grapini 

 

Förslag till förordning 

Skäl 35 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(35) I syfte att ändra det intyg och det 

formulär som anges i bilagorna I och II till 

denna förordning, bör befogenheten att 

anta akter i enlighet med artikel 290 i 

fördraget om Europeiska unionens 

funktionssätt delegeras till kommissionen. 

Det är mycket viktigt att kommissionen 

(35) I syfte att ändra det intyg och det 

formulär som anges i bilagorna I och II till 

denna förordning, bör befogenheten att 

anta akter i enlighet med artikel 290 i 

fördraget om Europeiska unionens 

funktionssätt delegeras till kommissionen. 

Det är mycket viktigt att kommissionen 
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under det förberedande arbetet för 

delegerade akter genomför lämpliga 

samråd, även på expertnivå. När 

kommissionen förbereder och utarbetar 

delegerade akter bör den se till att relevanta 

handlingar översänds samtidigt till 

Europaparlamentet och rådet och att detta 

sker så snabbt som möjligt och på lämpligt 

sätt. 

under det förberedande arbetet för 

delegerade akter genomför lämpliga 

samråd med specialiserade myndigheter i 

medlemsstaterna och motsvarande EU-

organ, även på expertnivå. När 

kommissionen förbereder och utarbetar 

delegerade akter bör den se till att relevanta 

handlingar översänds samtidigt till 

Europaparlamentet och rådet och att detta 

sker så snabbt som möjligt och på lämpligt 

sätt. 

Or. ro 

 

Ändringsförslag  103 

Gilles Lebreton, Nicolas Bay 

 

Förslag till förordning 

Skäl 36 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(36) Eftersom målet för denna 

förordning, nämligen ömsesidigt 

erkännande av beslut om frysning och 

förverkande, inte i tillräcklig utsträckning 

kan uppnås av medlemsstaterna utan 

snarare, på grund av sin omfattning och 

sina verkningar, kan uppnås bättre på 

unionsnivå, kan unionen vidta åtgärder i 

enlighet med subsidiaritetsprincipen i 

artikel 5 i fördraget om Europeiska 

unionen. I enlighet med 

proportionalitetsprincipen i samma artikel 

går denna förordning inte utöver vad som 

är nödvändigt för att uppnå detta mål. 

(36) Ömsesidigt erkännande och 

verkställighet av beslut om frysning och 

förverkande tar sig uttryck i åtgärder som 

måste stämma överens med 

subsidiaritetsprincipen i artikel 5 i 

fördraget om Europeiska unionen. I 

enlighet med proportionalitetsprincipen i 

samma artikel går denna förordning inte 

utöver vad som är nödvändigt för att uppnå 

detta mål. 

Or. fr 

 

Ändringsförslag  104 

Monica Macovei 

 

Förslag till förordning 

Artikel 1 – punkt 1 
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Kommissionens förslag Ändringsförslag 

1. Denna förordning föreskriver de 

regler enligt vilka en medlemsstat på sitt 

territorium ska erkänna och verkställa ett 

beslut om frysning eller ett beslut om 

förverkande som utfärdats av en annan 

medlemsstat i samband med ett 

straffrättsligt förfarande. 

1. Denna förordning föreskriver de 

regler enligt vilka en medlemsstat på sitt 

territorium ska erkänna och verkställa ett 

beslut om frysning eller ett beslut om 

förverkande som utfärdats av en annan 

medlemsstat i samband med straffrättsliga, 

civilrättsliga och förvaltningsrättsliga 

förfaranden. I denna förordning fastställs 

bestämmelser om ömsesidigt erkännande 

av beslut om frysning och förverkande, 

som avser de viktigaste typerna av 

förverkande som finns i medlemsstaterna: 

vanligt förverkande, utvidgat förverkande, 

förverkande hos tredje man, värdebaserat 

förverkande, förverkande utan 

föregående fällande dom. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  105 

Emil Radev 

 

Förslag till förordning 

Artikel 1 – punkt 1 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

1. Denna förordning föreskriver de 

regler enligt vilka en medlemsstat på sitt 

territorium ska erkänna och verkställa ett 

beslut om frysning eller ett beslut om 

förverkande som utfärdats av en annan 

medlemsstat i samband med ett 

straffrättsligt förfarande. 

Denna förordning föreskriver de regler 

enligt vilka en medlemsstat på sitt 

territorium ska erkänna och verkställa ett 

beslut om frysning eller ett beslut om 

förverkande som utfärdats av en annan 

medlemsstat i samband med förfaranden 

för lagföring i brottmål. 

Or. bg 

 

Ändringsförslag  106 

Ignazio Corrao, Laura Ferrara, Fabio Massimo Castaldo 

 

Förslag till förordning 
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Artikel 1 – punkt 1 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

1. Denna förordning föreskriver de 

regler enligt vilka en medlemsstat på sitt 

territorium ska erkänna och verkställa ett 

beslut om frysning eller ett beslut om 

förverkande som utfärdats av en annan 

medlemsstat i samband med ett 

straffrättsligt förfarande. 

1. Denna förordning föreskriver de 

regler enligt vilka en medlemsstat på sitt 

territorium ska erkänna och verkställa ett 

beslut om frysning eller ett beslut om 

förverkande som utfärdats av en annan 

medlemsstat i samband med lagföring. 

Or. it 

 

Ändringsförslag  107 

Maria Grapini, Emilian Pavel 

 

Förslag till förordning 

Artikel 1 – punkt 2 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

2. Denna förordning ska inte medföra 

någon ändring av skyldigheten att 

respektera de grundläggande rättigheterna 

och de grundläggande rättsliga principerna 

såsom de stadfästs i artikel 6 i EU-

fördraget. 

2. Denna förordning ska inte medföra 

någon ändring av skyldigheten att 

respektera de grundläggande rättigheterna 

och de grundläggande rättsliga principerna, 

i synnerhet rätten till försvar, rätten till en 

rättvis rättegång och rätten till egendom, 
såsom de föreskrivs i artikel 6 i EU-

fördraget. 

Or. ro 

 

Ändringsförslag  108 

Emil Radev 

 

Förslag till förordning 

Artikel 1 – punkt 2 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

2. Denna förordning ska inte medföra 

någon ändring av skyldigheten att 

respektera de grundläggande rättigheterna 

och de grundläggande rättsliga principerna 

2. Denna förordning ska inte medföra 

någon ändring av skyldigheten att 

respektera de grundläggande rättigheterna 

och de grundläggande rättsliga principerna 
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såsom de stadfästs i artikel 6 i EU-

fördraget. 

såsom de stadfästs i artikel 6 i EU-

fördraget och i Europeiska unionens 

stadga om de grundläggande 

rättigheterna. 

Or. bg 

 

Ändringsförslag  109 

Barbara Spinelli 

 

Förslag till förordning 

Artikel 1 – punkt 2a (ny) 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 2a. Den utfärdande myndigheten ska 

beakta nödvändighets- och 

proportionalitetsprinciperna när den 

utfärdar ett beslut om frysning eller 

förverkande. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  110 

Monica Macovei 

 

Förslag till förordning 

Artikel 2 – stycke 1 – led 1 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(1) beslut om förverkande: en slutlig 

påföljd eller åtgärd som har beslutats av en 

domstol efter rättegång på grund av en 

brottslig gärning, som innebär slutligt 

berövande av egendom från en fysisk eller 

juridisk person. 

(1) beslut om förverkande: en slutlig 

påföljd eller åtgärd som har beslutats av en 

domstol efter rättegång på grund av en 

brottslig gärning, ett civilt brott eller en 

administrativ förseelse, som innebär 

slutligt berövande av egendom från en 

fysisk eller juridisk person. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  111 
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Emilian Pavel, Maria Grapini 

 

Förslag till förordning 

Artikel 2 – stycke 1 – led 1 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(1) beslut om förverkande: en slutlig 

påföljd eller åtgärd som har beslutats av en 

domstol efter rättegång på grund av en 

brottslig gärning, som innebär slutligt 

berövande av egendom från en fysisk eller 

juridisk person. 

(1) beslut om förverkande: en åtgärd 

som har beslutats av en domstol efter 

rättegång på grund av en brottslig gärning, 

som innebär slutligt berövande av egendom 

från en fysisk eller juridisk person. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  112 

Monica Macovei 

 

Förslag till förordning 

Artikel 2 – stycke 1 – led 1a (nytt) 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 (1a) vanligt förverkande: en 

förverkande åtgärd som riktas mot en 

tillgång som är en direkt vinning av ett 

brott. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  113 

Monica Macovei 

 

Förslag till förordning 

Artikel 2 – stycke 1 – led 1b (nytt) 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 (1b) utvidgat förverkande: en 

förverkande åtgärd som går utöver direkt 

vinning av ett brott, då den egendom som 

tas i beslag härrör från brottslig handling. 
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Or. en 

 

Ändringsförslag  114 

Monica Macovei 

 

Förslag till förordning 

Artikel 2 – stycke 1 – led 1c (nytt) 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 (1c) förverkande hos tredje man: en 

förverkande åtgärd som vidtas för att 

beröva någon annan än gärningsmannen 

– tredje man – brottslig egendom, när 

denne tredje man är i besittning av 

egendom som överlåtits till honom av 

gärningsmannen. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  115 

Monica Macovei 

 

Förslag till förordning 

Artikel 2 – stycke 1 – led 1d (nytt) 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 (1d) värdebaserat förverkande: en 

förverkande åtgärd genom vilken en 

domstol, när den fastställer den vinst som 

en enskild person har erhållit i samband 

med en brottslig handling, ålägger 

utbetalning av pengar, som kan 

förverkligas mot den enskilda personens 

egendom. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  116 

Monica Macovei 

 

Förslag till förordning 
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Artikel 2 – stycke 1 – led 1e (nytt) 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 (1e) förverkande utan föregående 

fällande dom: en förverkande åtgärd som 

vidtas utan fällande dom och som riktas 

mot en tillgång med olagligt ursprung. 

Häri ingår när en fällande brottmålsdom 

inte är möjlig eftersom den misstänkte har 

blivit sjuk eller har flytt jurisdiktionen, 

har avlidit eller när brottet är 

preskriberat. Häri ingår även när en 

åtgärd vidtas mot själva tillgången, 

oavsett vem som äger egendomen. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  117 

Emilian Pavel, Maria Grapini 

 

Förslag till förordning 

Artikel 2 – stycke 1 – led 2a (nytt) 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 (2a) berörda parter: en fysisk eller 

juridisk person, inklusive tredje man i god 

tro, som påverkas av denna förordning i 

enlighet med den verkställande statens 

nationella lagstiftning. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  118 

Emil Radev 

 

Förslag till förordning 

Artikel 2 – stycke 1 – led 3 – inledningen 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(3) egendom: varje form av egendom, 

materiell eller immateriell, lös eller fast, 

samt juridiska handlingar eller urkunder 

(3) egendom: pengar eller alla slags 

tillgångar, materiella eller immateriella, 

lösa eller fasta, samt begränsade 
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som styrker äganderätt eller annan rätt till 

sådan egendom, som den utfärdande 

myndigheten anser 

äganderättigheter och juridiska handlingar 

eller urkunder, även i elektronisk eller 

digital form, som styrker äganderätt eller 

annan rätt till sådana tillgångar, som den 

utfärdande myndigheten anser 

Or. bg 

 

Ändringsförslag  119 

Monica Macovei 

 

Förslag till förordning 

Artikel 2 – stycke 1 – led 5 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(5) hjälpmedel: all slags egendom som 

på något sätt, helt eller delvis, använts eller 

varit avsedd att användas för att begå ett 

eller flera brott. 

(5) hjälpmedel: all slags egendom som 

på något sätt, helt eller delvis, använts eller 

varit avsedd att användas för att begå en 

eller flera brottsliga gärningar, civila brott 

eller administrativa förseelser. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  120 

Monica Macovei 

 

Förslag till förordning 

Artikel 2 – stycke 1 – led 6 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(6) utfärdande stat: den medlemsstat 

där ett beslut om frysning eller förverkande 

har utfärdats i samband med ett 

straffrättsligt förfarande. 

(6) utfärdande stat: den medlemsstat 

där ett beslut om frysning eller förverkande 

har utfärdats i samband med straffrättsliga, 

civilrättsliga och förvaltningsrättsliga 

förfaranden. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  121 

Monica Macovei 
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Förslag till förordning 

Artikel 2 – stycke 1 – led 8 – led a – led 2 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(2) varje annan behörig myndighet, 

enligt den utfärdande statens definition, 

som i straffrättsliga förfaranden har 

behörighet att besluta om frysning av 

egendom eller om verkställighet av ett 

beslut om frysning av egendom i enlighet 

med nationell lagstiftning. Dessutom ska 

beslutet om frysning, efter prövning av 

dess överensstämmelse med villkoren för 

utfärdande av ett sådant beslut enligt denna 

förordning, särskilt villkoren i artikel 13.1, 

och innan den översänds till den 

verkställande myndigheten, godkännas av 

en domare, domstol, undersökningsdomare 

eller allmän åklagare i den utfärdande 

staten. Om beslutet har godkänts av en 

sådan myndighet, får den myndigheten 

också betraktas som en utfärdande 

myndighet med avseende på översändandet 

av beslutet, 

(2) varje annan behörig myndighet, 

enligt den utfärdande statens definition, 

som i straffrättsliga, civilrättsliga och 

förvaltningsrättsliga förfaranden har 

behörighet att besluta om frysning av 

egendom eller om verkställighet av ett 

beslut om frysning av egendom i enlighet 

med nationell lagstiftning. Dessutom ska 

beslutet om frysning, efter prövning av 

dess överensstämmelse med villkoren för 

utfärdande av ett sådant beslut enligt denna 

förordning, särskilt villkoren i artikel 13.1, 

och innan den översänds till den 

verkställande myndigheten, godkännas av 

en domare, domstol, undersökningsdomare 

eller allmän åklagare i den utfärdande 

staten. Om beslutet har godkänts av en 

sådan myndighet, får den myndigheten 

också betraktas som en utfärdande 

myndighet med avseende på översändandet 

av beslutet, 

Or. en 

 

Ändringsförslag  122 

Monica Macovei 

 

Förslag till förordning 

Artikel 2 – stycke 1 – led 8 – led b 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(b) i fråga om ett beslut om 

förverkande, en behörig myndighet, enligt 

den utfärdande statens definition, som i 

straffrättsliga förfaranden har behörighet 

att verkställa ett beslut om förverkande 

som har utfärdats av en domstol i enlighet 

med nationell lagstiftning. 

(b) i fråga om ett beslut om 

förverkande, en behörig myndighet, enligt 

den utfärdande statens definition, som i 

straffrättsliga, civilrättsliga och 

förvaltningsrättsliga förfaranden har 

behörighet att verkställa ett beslut om 

förverkande som har utfärdats av en 

domstol i enlighet med nationell 
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lagstiftning. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  123 

Emil Radev 

 

Förslag till förordning 

Artikel 3 – punkt 1 – inledningen 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

1. Ett beslut om frysning eller 

förverkande ska verkställas utan kontroll 

av dubbel straffbarhet om de gärningar 

som föranleder beslutet om frysning eller 

förverkande utgör ett eller flera av följande 

brott, enligt definitionen i den utfärdande 

statens lagstiftning, och de i den utfärdande 

staten medför ett högsta frihetsstraff på 

minst tre år: 

1. Ett beslut om frysning eller 

förverkande ska verkställas utan kontroll 

av dubbel straffbarhet om de gärningar – 

inklusive delaktighetsgärningar och 

förberedande gärningar samt försök till 

gärningar – som föranleder beslutet om 

frysning eller förverkande utgör ett eller 

flera av följande brott, enligt definitionen i 

den utfärdande statens lagstiftning, och de i 

den utfärdande staten medför ett högsta 

frihetsstraff på minst tre år: 

Or. bg 

 

Ändringsförslag  124 

Monica Macovei 

 

Förslag till förordning 

Artikel 3 – punkt 1 – inledningen 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

1. Ett beslut om frysning eller 

förverkande ska verkställas utan kontroll 

av dubbel straffbarhet om de gärningar 

som föranleder beslutet om frysning eller 

förverkande utgör ett eller flera av följande 

brott, enligt definitionen i den utfärdande 

statens lagstiftning, och de i den utfärdande 

staten medför ett högsta frihetsstraff på 

minst tre år:  

1. Ett beslut om frysning eller 

förverkande ska verkställas utan kontroll 

av dubbel straffbarhet om de gärningar 

som föranleder beslutet om frysning eller 

förverkande utgör ett eller flera av följande 

brott, enligt definitionen i den utfärdande 

statens lagstiftning, och de i den utfärdande 

staten medför ett högsta frihetsstraff på 

minst två år:  



 

PE612.375v01-00 36/111 AM\1138070SV.docx 

SV 

Or. en 

 

Ändringsförslag  125 

Ignazio Corrao, Laura Ferrara, Fabio Massimo Castaldo 

 

Förslag till förordning 

Artikel 3 – punkt 1 – strecksats 2 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

– Terrorism. – Terrorism, inbegripet sådana brott 

som omfattas av direktiv 2017/541/EU. 

Or. it 

 

Ändringsförslag  126 

Ignazio Corrao, Laura Ferrara, Fabio Massimo Castaldo 

 

Förslag till förordning 

Artikel 3 – punkt 1 – strecksats 3 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

– Människohandel. – Slaveri och människohandel. 

Or. it 

 

Ändringsförslag  127 

Maria Grapini 

 

Förslag till förordning 

Artikel 3 – punkt 1 – strecksats 6 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

– Olaglig handel med vapen, 

ammunition och sprängämnen. 

– Olaglig handel med vapen, 

ammunition och sprängämnen, farliga 

kemikalier och produkter som påverkar 

ozonskiktet. 

Or. ro 
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Ändringsförslag  128 

Monica Macovei 

 

Förslag till förordning 

Artikel 3 – punkt 1 – strecksats 8 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

– Bedrägeri och bedrägerirelaterade 

brott enligt definitionen i direktiv 

2017/xxx/EU om bekämpning genom 

straffrättsliga bestämmelser av bedrägerier 

som riktar sig mot unionens ekonomiska 

intressen. 

– Bedrägeri och bedrägerirelaterade 

brott enligt definitionen i direktiv 

2017/xxx/EU om bekämpning genom 

straffrättsliga bestämmelser av bedrägerier 

som riktar sig mot unionens ekonomiska 

intressen, inklusive skattebedrägeri och 

skatteundandragande. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  129 

Ignazio Corrao, Laura Ferrara, Fabio Massimo Castaldo 

 

Förslag till förordning 

Artikel 3 – punkt 1 – strecksats 9a (ny) 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 – Skattebrott som rör direkta och 

indirekta skatter, däribland 

skatteundandragande för att undanhålla 

inkomst, som förvärvats antingen lagligt 

eller olagligt, från upptäckt och 

skatteuppbörd från skattemyndigheternas 

sida. 

Or. it 

 

Ändringsförslag  130 

Monica Macovei 

 

Förslag till förordning 

Artikel 3 – punkt 1 – strecksats 10 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 
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– Penningtvätt. – Penningtvätt, inklusive självtvätt. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  131 

Monica Macovei 

 

Förslag till förordning 

Artikel 3 – punkt 1 – strecksats 12 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

– IT-brottslighet. – It-brottslighet och all annan it-

relaterad brottslighet. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  132 

Salvatore Domenico Pogliese 

 

Förslag till förordning 

Artikel 3 – punkt 1 – strecksats 12a (ny) 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 – Brott mot den immateriella och 

industriella äganderätten. 

Or. it 

Motivering 

De tillagda brotten finns med i Italiens gällande lagstiftning i fråga om förverkande och 

frysning. Enligt Italiens erfarenhet är det viktigt att lägga till sådana brottskategorier, 

eftersom de utgör betydande källor för finansiering av organiserad brottslighet. 

 

Ändringsförslag  133 

Maria Grapini 

 

Förslag till förordning 

Artikel 3 – punkt 1 – strecksats 13 
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Kommissionens förslag Ändringsförslag 

– Miljöbrott, inbegripet olaglig 

handel med hotade djurarter och hotade 

växtarter och växtsorter. 

– Miljöbrott, inbegripet olaglig 

handel med hotade djurarter och hotade 

växtarter och växtsorter, och olaglig 

handel med timmer. 

Or. ro 

 

Ändringsförslag  134 

Salvatore Domenico Pogliese 

 

Förslag till förordning 

Artikel 3 – punkt 1 – strecksats 13 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

– Miljöbrott, inbegripet olaglig 

handel med hotade djurarter och hotade 

växtarter och växtsorter. 

– Miljöbrott, inbegripet olaglig 

handel med hotade djurarter och hotade 

växtarter och växtsorter samt olaglig 

handel med avfall. 

Or. it 

Motivering 

De tillagda brotten finns med i Italiens gällande lagstiftning i fråga om förverkande och 

frysning. Enligt Italiens erfarenhet är det viktigt att lägga till sådana brottskategorier, 

eftersom de utgör betydande källor för finansiering av organiserad brottslighet. 

 

Ändringsförslag  135 

Ignazio Corrao, Laura Ferrara, Fabio Massimo Castaldo 

 

Förslag till förordning 

Artikel 3 – punkt 1 – strecksats 13 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

– Miljöbrott, inbegripet olaglig 

handel med hotade djurarter och hotade 

växtarter och växtsorter. 

– Miljöbrott, inbegripet olaglig 

handel med och olaglig dumpning av 

avfall och hotade djurarter och hotade 

växtarter och växtsorter. 

Or. it 
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Ändringsförslag  136 

Maria Grapini 

 

Förslag till förordning 

Artikel 3 – punkt 1 – strecksats 16 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

– Olaglig handel med mänskliga 

organ och vävnader. 

– Olaglig handel med mänskliga 

organ, vävnader och celler. 

Or. ro 

 

Ändringsförslag  137 

Maria Grapini 

 

Förslag till förordning 

Artikel 3 – punkt 1 – strecksats 20 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

– Olaglig handel med kulturföremål, 

inbegripet antikviteter och konstverk. 

– Olaglig handel med kulturföremål, 

inbegripet antikviteter och konstverk, samt 

olaglig handel med ädelmetaller och 

legeringar av ädelmetaller och ädelstenar. 

Or. ro 

 

Ändringsförslag  138 

Gilles Lebreton, Nicolas Bay 

 

Förslag till förordning 

Artikel 3 – punkt 1 – strecksats 21 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

– Svindleri. utgår 

Or. fr 

 

Ändringsförslag  139 
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Salvatore Domenico Pogliese 

 

Förslag till förordning 

Artikel 3 – punkt 1 – strecksats 22 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

– Beskyddarverksamhet och 

utpressning. 

– Beskyddarverksamhet och 

utpressning samt ocker. 

Or. it 

Motivering 

De tillagda brotten finns med i Italiens gällande lagstiftning i fråga om förverkande och 

frysning. Enligt Italiens erfarenhet är det viktigt att lägga till sådana brottskategorier, 

eftersom de utgör betydande källor för finansiering av organiserad brottslighet. 

 

Ändringsförslag  140 

Salvatore Domenico Pogliese 

 

Förslag till förordning 

Artikel 3 – punkt 1 – strecksats 23 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

– Förfalskning och piratkopiering. – Smuggling, förfalskning och 

piratkopiering. 

Or. it 

Motivering 

De tillagda brotten finns med i Italiens gällande lagstiftning i fråga om förverkande och 

frysning. Enligt Italiens erfarenhet är det viktigt att lägga till sådana brottskategorier, 

eftersom de utgör betydande källor för finansiering av organiserad brottslighet. 

 

Ändringsförslag  141 

Maria Grapini 

 

Förslag till förordning 

Artikel 3 – punkt 1 – strecksats 27 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 
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– Olaglig handel med nukleära och 

radioaktiva ämnen. 

– Olaglig handel med nukleära, 

radioaktiva eller biologiska ämnen. 

Or. ro 

 

Ändringsförslag  142 

Gilles Lebreton, Nicolas Bay 

 

Förslag till förordning 

Artikel 3 – punkt 1 – strecksats 28 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

– Handel med stulna fordon. utgår 

Or. fr 

 

Ändringsförslag  143 

Eva Joly 

 

Förslag till förordning 

Artikel 3 – punkt 1a (ny) 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 1a. Ett beslut om frysning eller 

förverkande ska verkställas utan kontroll 

av dubbel straffbarhet om de gärningar 

som föranleder beslutet om frysning eller 

förverkande utgör skattebedrägeri, grovt 

skattebedrägeri och 

skatteundandragande, enligt definitionen 

i den utfärdande statens lagstiftning, och 

de i den utfärdande staten medför ett 

högsta frihetsstraff på minst två år. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  144 

Eva Joly 

 

Förslag till förordning 
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Artikel 4 – punkt 1 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

1. Ett beslut om förverkande, eller en 

bestyrkt kopia av detta, ska tillsammans 

med det intyg som avses i artikel 7 

översändas av den utfärdande myndigheten 

direkt till den verkställande myndigheten 

eller, i tillämpliga fall, till den centrala 

myndighet som avses i artikel 27.2, på ett 

sätt som möjliggör framställning av en 

skriftlig uppteckning och som gör det 

möjligt för den verkställande myndigheten 

att fastställa äktheten. 

1. Ett beslut om förverkande, eller en 

bestyrkt kopia av detta, ska tillsammans 

med det intyg som avses i artikel 7 

översändas av den utfärdande myndigheten 

direkt till den verkställande myndigheten 

och meddelas till den centrala myndighet 

som avses i artikel 27.2, på ett sätt som 

möjliggör framställning av en skriftlig 

uppteckning och som gör det möjligt för 

den verkställande myndigheten att 

fastställa äktheten. 

Or. en 

Motivering 

Den centrala myndigheten bör registrera alla beslut om förverkande och frysning på nationell 

nivå och bör därför informeras om översändningen (se vårt ändringsförslag till artikel 27.2). 

 

Ändringsförslag  145 

Emilian Pavel, Maria Grapini 

 

Förslag till förordning 

Artikel 4 – punkt 1 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

1. Ett beslut om förverkande, eller en 

bestyrkt kopia av detta, ska tillsammans 

med det intyg som avses i artikel 7 

översändas av den utfärdande myndigheten 

direkt till den verkställande myndigheten 

eller, i tillämpliga fall, till den centrala 

myndighet som avses i artikel 27.2, på ett 

sätt som möjliggör framställning av en 

skriftlig uppteckning och som gör det 

möjligt för den verkställande myndigheten 

att fastställa äktheten. 

1. Ett beslut om förverkande ska 

tillsammans med det intyg som avses i 

artikel 7 översändas av den utfärdande 

myndigheten direkt till den verkställande 

myndigheten eller, i tillämpliga fall, till 

den centrala myndighet som avses i artikel 

27.2, på ett sätt som möjliggör 

framställning av en skriftlig uppteckning 

och som gör det möjligt för den 

verkställande myndigheten att fastställa 

äktheten. 

Or. en 
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Ändringsförslag  146 

Emil Radev 

 

Förslag till förordning 

Artikel 4 – punkt 1 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

1. Ett beslut om förverkande, eller en 

bestyrkt kopia av detta, ska tillsammans 

med det intyg som avses i artikel 7 

översändas av den utfärdande myndigheten 

direkt till den verkställande myndigheten 

eller, i tillämpliga fall, till den centrala 

myndighet som avses i artikel 27.2, på ett 

sätt som möjliggör framställning av en 

skriftlig uppteckning och som gör det 

möjligt för den verkställande myndigheten 

att fastställa äktheten. 

1. Ett beslut om förverkande, eller en 

bestyrkt kopia av detta, ska tillsammans 

med det intyg som avses i artikel 7 

översändas av den utfärdande myndigheten 

direkt till den verkställande myndigheten 

eller, i tillämpliga fall, till den centrala 

myndighet som avses i artikel 27.2, på ett 

sätt som möjliggör framställning av en 

skriftlig uppteckning och som gör det 

möjligt för den verkställande myndigheten 

att fastställa dess äkthet. 

Or. bg 

 

Ändringsförslag  147 

Monica Macovei 

 

Förslag till förordning 

Artikel 4 – punkt 2 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

2. Om ett beslut om förverkande avser 

ett penningbelopp ska beslutet översändas 

till den medlemsstat där den utfärdande 

myndigheten har rimliga skäl att anta att 

den fysiska eller juridiska person mot 

vilken beslutet har utfärdats har egendom 

eller inkomster. 

2. Om ett beslut om förverkande avser 

ett penningbelopp, som avser ett 

värdebaserat förverkande, ska beslutet 

översändas till den medlemsstat där den 

utfärdande myndigheten har rimliga skäl 

att anta att den fysiska eller juridiska 

person mot vilken beslutet har utfärdats har 

egendom eller inkomster. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  148 

Emilian Pavel, Maria Grapini 

 



 

AM\1138070SV.docx 45/111 PE612.375v01-00 

 SV 

Förslag till förordning 

Artikel 4 – punkt 6 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

6. Om den myndighet i den 

verkställande staten som tar emot ett beslut 

om förverkande inte är behörig att erkänna 

det och vidta nödvändiga åtgärder för att 

verkställa det, ska den omedelbart 

översända beslutet om förverkande till den 

behöriga verkställande myndigheten i sin 

medlemsstat och underrätta den utfärdande 

myndigheten om detta. 

6. Om den myndighet i den 

verkställande staten som tar emot ett beslut 

om förverkande inte är behörig att erkänna 

det och vidta nödvändiga åtgärder för att 

verkställa det, ska den omedelbart eller 

inom högst tre arbetsdagar översända 

beslutet om förverkande till den behöriga 

verkställande myndigheten i sin 

medlemsstat och underrätta den utfärdande 

myndigheten om detta. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  149 

Monica Macovei 

 

Förslag till förordning 

Artikel 4 – punkt 6 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

6. Om den myndighet i den 

verkställande staten som tar emot ett beslut 

om förverkande inte är behörig att erkänna 

det och vidta nödvändiga åtgärder för att 

verkställa det, ska den omedelbart 

översända beslutet om förverkande till den 

behöriga verkställande myndigheten i sin 

medlemsstat och underrätta den utfärdande 

myndigheten om detta. 

6. Om den myndighet i den 

verkställande staten som tar emot ett beslut 

om förverkande inte är behörig att erkänna 

det och vidta nödvändiga åtgärder för att 

verkställa det, ska den omedelbart och 

inom tio timmar översända beslutet om 

förverkande till den behöriga verkställande 

myndigheten i sin medlemsstat och 

underrätta den utfärdande myndigheten om 

detta. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  150 

Maria Grapini 

 

Förslag till förordning 

Artikel 5 – punkt 1 
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Kommissionens förslag Ändringsförslag 

1. Ett beslut om förverkande får 

endast översändas i enlighet med artikel 4 

till en verkställande stat åt gången. 

1. Ett beslut om förverkande får i 

princip endast översändas i enlighet med 

artikel 4 till en verkställande stat åt gången. 

Or. ro 

Motivering 

Den efterföljande punkten tar upp situationer där ett beslut får översändas till övriga stater 

samtidigt, vilket talar emot punkt 1. Genom att infoga ”i princip” blir det tydligt att punkt 1 

utgör den allmänna regeln från vilken undantag kan göras. 

 

Ändringsförslag  151 

Monica Macovei 

 

Förslag till förordning 

Artikel 6 – punkt 2 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

2. Om ett beslut om förverkande 

avseende ett penningbelopp översänds till 

en eller flera verkställande stater får det 

sammanlagda värde som härrör från dess 

verkställighet inte överstiga det högsta 

belopp som anges i beslutet om 

förverkande. 

2. Om ett beslut om förverkande 

avseende ett penningbelopp översänds till 

en eller flera verkställande stater får det 

sammanlagda värde som härrör från dess 

verkställighet inte överstiga det högsta 

belopp som anges i beslutet om 

förverkande. När förverkandet redan helt 

eller delvis har verkställts ska ett sådant 

belopp dras i sin helhet från det belopp 

som förverkats i den verkställande staten. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  152 

Emilian Pavel, Maria Grapini 

 

Förslag till förordning 

Artikel 6 – punkt 3 – stycke 1 – inledningen 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

Den utfärdande myndigheten ska Den utfärdande myndigheten ska 
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omedelbart underrätta den verkställande 

myndigheten på ett sätt som möjliggör 

framställning av en skriftlig uppteckning 

omedelbart eller inom högst tre 

arbetsdagar underrätta den verkställande 

myndigheten på ett sätt som möjliggör 

framställning av en skriftlig uppteckning 

Or. en 

 

Ändringsförslag  153 

Ignazio Corrao, Laura Ferrara, Fabio Massimo Castaldo 

 

Förslag till förordning 

Artikel 6 – punkt 3 – stycke 1 – inledningen 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

Den utfärdande myndigheten ska 

omedelbart underrätta den verkställande 

myndigheten på ett sätt som möjliggör 

framställning av en skriftlig uppteckning 

Den utfärdande myndigheten ska 

omedelbart och senast inom 24 timmar 

underrätta den verkställande myndigheten 

på ett sätt som möjliggör framställning av 

en skriftlig uppteckning 

Or. it 

 

Ändringsförslag  154 

Emilian Pavel, Maria Grapini 

 

Förslag till förordning 

Artikel 6 – punkt 3 – stycke 1 – led b 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(b) om beslutet om frysning eller 

förverkande helt eller delvis har verkställts 

i den utfärdande staten eller i en annan 

verkställande stat, med angivande av det 

belopp beträffande vilket beslutet om 

frysning eller förverkande ännu inte har 

verkställts, 

(b) om beslutet om förverkande helt 

eller delvis har verkställts i den utfärdande 

staten eller i en annan verkställande stat, 

med angivande av det belopp beträffande 

vilket beslutet om förverkande ännu inte 

har verkställts, 

Or. en 

 

Ändringsförslag  155 
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Emilian Pavel, Maria Grapini 

 

Förslag till förordning 

Artikel 6 – punkt 4 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

4. Om den utfärdande staten har 

angett att den önskar återkalla beslutet från 

den verkställande staten av något skäl, ska 

den verkställande staten omedelbart 

inställa verkställigheten av beslutet om 

förverkande. 

4. Om den utfärdande staten har 

angett att den önskar återkalla beslutet från 

den verkställande staten av något skäl, ska 

den verkställande staten omedelbart 

inställa verkställigheten av beslutet om 

förverkande eller inom högst tre 

arbetsdagar. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  156 

Ignazio Corrao, Laura Ferrara, Fabio Massimo Castaldo 

 

Förslag till förordning 

Artikel 8 – punkt 4 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

4. Så snart beslutet har verkställts ska 

den verkställande myndigheten underrätta 

den utfärdande myndigheten på ett sätt som 

möjliggör framställning av en skriftlig 

uppteckning. 

4. Så snart beslutet har verkställts ska 

den verkställande myndigheten omedelbart 

och senast inom 24 timmar underrätta den 

utfärdande myndigheten på ett sätt som 

möjliggör framställning av en skriftlig 

uppteckning. 

Or. it 

 

Ändringsförslag  157 

Emilian Pavel, Maria Grapini 

 

Förslag till förordning 

Artikel 9 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

[...] utgår 
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Or. en 

 

Ändringsförslag  158 

Barbara Spinelli 

 

Förslag till förordning 

Artikel 9 – punkt 1 – stycke 1 – inledningen 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

Den verkställande myndigheten får besluta 

att inte erkänna och att inte verkställa 

beslut om förverkande endast om 

Den verkställande myndigheten ska besluta 

att inte erkänna och att inte verkställa 

beslut om förverkande om 

Or. en 

 

Ändringsförslag  159 

Eva Joly 

 

Förslag till förordning 

Artikel 9 – punkt 1 – stycke 1 – led aa (nytt) 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 (aa) det finns tungt vägande skäl att tro 

att verkställigheten av beslutet om 

förverkande är oförenlig med den 

verkställande medlemsstatens skyldigheter 

enligt artikel 6 i EU-fördraget och EU-

stadgan om de grundläggande 

rättigheterna, 

Or. en 

 

Ändringsförslag  160 

Monica Macovei 

 

Förslag till förordning 

Artikel 9 – punkt 1 – stycke 1 – led b 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(b) verkställighet av beslutet om (b) verkställighet av beslutet om 
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förverkande skulle strida mot ne bis in 

idem-principen, 

förverkande skulle strida mot ne bis in 

idem-principen, förutsatt att effektiviteten 

av ett förverkande utan föregående 

fällande dom inte skulle påverkas av ett 

tillfälligt avtal om åtalsunderlåtelse, 

Or. en 

 

Ändringsförslag  161 

Monica Macovei 

 

Förslag till förordning 

Artikel 9 – punkt 1 – stycke 1 – led c 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(c) det enligt den verkställande statens 

lagstiftning föreligger immunitet eller 

privilegier som skulle förhindra 

verkställigheten av ett inhemskt beslut om 

förverkande av den berörda egendomen, 

utgår 

Or. en 

 

Ändringsförslag  162 

Barbara Spinelli 

 

Förslag till förordning 

Artikel 9 – punkt 1 – stycke 1 – led c 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(c) det enligt den verkställande statens 

lagstiftning föreligger immunitet eller 

privilegier som skulle förhindra 

verkställigheten av ett inhemskt beslut om 

förverkande av den berörda egendomen, 

utgår 

Or. en 

 

Ändringsförslag  163 

Monica Macovei 
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Förslag till förordning 

Artikel 9 – punkt 1 – stycke 1 – led d 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(d) beslutet om förverkande grundar 

sig på ett brott som har begåtts utanför den 

utfärdande statens territorium och helt eller 

delvis på den verkställande statens 

territorium och den gärning för vilken 

beslutet om förverkande utfärdas inte utgör 

ett brott i den verkställande staten, 

(d) beslutet om förverkande grundar 

sig på en brottslig gärning, ett civilt brott 

eller en administrativ förseelse som har 

begåtts utanför den utfärdande statens 

territorium och helt eller delvis på den 

verkställande statens territorium och den 

gärning för vilken beslutet om förverkande 

utfärdas inte utgör ett brott i den 

verkställande staten, 

Or. en 

 

Ändringsförslag  164 

Eva Joly 

 

Förslag till förordning 

Artikel 9 – punkt 1 – stycke 1 – led f 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(f) i något av de fall som avses i artikel 

3.2, den gärning som ligger till grund för 

beslutet om förverkande inte utgör ett brott 

enligt den verkställande statens 

lagstiftning; när det gäller skatter eller 

avgifter, tullar och valutatransaktioner får 

dock verkställighet av beslutet om 

förverkande inte vägras på den grunden att 

den verkställande statens lagstiftning inte 

föreskriver samma slags skatter eller 

avgifter eller att den inte innehåller samma 

slags regler om skatter, avgifter, tullar och 

valutatransaktioner som den utfärdande 

statens lagstiftning, 

(f) i något av de fall som avses i artikel 

3.2, den gärning som ligger till grund för 

beslutet om förverkande inte utgör ett brott 

enligt den verkställande statens 

lagstiftning; när det gäller skatter eller 

avgifter, tullar och valutatransaktioner får 

dock verkställighet av beslutet om 

förverkande inte vägras på den grunden att 

den verkställande statens lagstiftning inte 

föreskriver samma slags skatter eller 

avgifter eller att den inte innehåller samma 

slags regler eller brottsrubriceringar 

avseende skatter, avgifter, tullar och 

valutatransaktioner som den utfärdande 

statens lagstiftning, 

Or. en 
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Ändringsförslag  165 

Nuno Melo, Axel Voss 

 

Förslag till förordning 

Artikel 9 – punkt 1 – stycke 1 – led ga (nytt) 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 (ga) det finns tungt vägande skäl att tro 

att verkställigheten av beslutet om 

förverkande är oförenlig med den 

verkställande statens skyldigheter enligt 

artikel 6 i EU-fördraget och stadgan. 

Or. en 

Motivering 

Jag stöder det ändringsförslag som föredraganden inför och som återger den text som antogs 

i direktiv 2014/41/EU om en europeisk utredningsorder på det straffrättsliga området, som 

jag var föredragande för. I det direktiv som anges stärks principen för ömsesidigt erkännande 

av rättsliga avgöranden inom området för straffrättsligt samarbete, som bör användas som en 

modell för framtida instrument för ömsesidigt erkännande. 

 

Ändringsförslag  166 

Barbara Spinelli 

 

Förslag till förordning 

Artikel 9 – punkt 1 – stycke 1 – led ga (nytt) 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 (ga) det finns tungt vägande skäl att tro 

att verkställigheten av beslutet om 

förverkande är oförenlig med den 

verkställande statens skyldigheter enligt 

artikel 6 i EU-fördraget och stadgan. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  167 

Emilian Pavel, Birgit Sippel, Maria Grapini 

 

Förslag till förordning 

Artikel 9a (ny) 
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Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 Artikel 9a 

 Grunder för att vägra obligatoriskt 

erkännande och verkställighet av beslut 

om förverkande 

 Den verkställande medlemsstatens 

verkställande myndighet ska vägra 

erkänna och verkställa beslut om 

förverkande endast om 

 (a) verkställighet av beslutet om 

förverkande skulle strida mot ne bis in 

idem-principen, 

 (b) det enligt den verkställande statens 

lagstiftning föreligger immunitet eller 

privilegier som skulle förhindra 

verkställigheten av ett inhemskt beslut om 

förverkande av den berörda egendomen, 

 (c) rättigheterna för tredje man i god 

tro gör det omöjligt enligt den 

verkställande statens lagstiftning att 

verkställa beslutet om förverkande, 

inbegripet när detta är en konsekvens av 

tillämpningen av rättsmedel i enlighet 

med artikel 31, 

 (d) det finns tungt vägande skäl att tro 

att verkställigheten av beslutet om 

förverkande är oförenlig med den 

verkställande statens skyldigheter enligt 

artikel 6 i EU-fördraget och stadgan. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  168 

Emilian Pavel, Birgit Sippel, Maria Grapini 

 

Förslag till förordning 

Artikel 9b (ny) 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 Artikel 9b 
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 Grunder för att vägra frivilligt 

erkännande och verkställighet av beslut 

om förverkande 

 1. Den verkställande medlemsstatens 

verkställande myndighet får besluta om 

att inte erkänna och verkställa beslut om 

förverkande endast om 

 (a) det intyg som avses i artikel 7 är 

ofullständigt, uppenbart felaktigt eller 

uppenbart inte motsvarar beslutet om 

förverkande och inte har fyllts i efter 

samråd i enlighet med punkt 2 i denna 

artikel, 

 (b) beslutet om förverkande grundar 

sig på ett brott som har begåtts utanför 

den utfärdande statens territorium och 

helt eller delvis på den verkställande 

statens territorium och den gärning för 

vilken beslutet om förverkande utfärdas 

inte utgör ett brott i den verkställande 

staten, 

 (c) i något av de fall som avses i 

artikel 3.2, den gärning som ligger till 

grund för beslutet om förverkande inte 

utgör ett brott enligt den verkställande 

statens lagstiftning; när det gäller skatter 

eller avgifter, tullar och 

valutatransaktioner får dock 

verkställighet av beslutet om förverkande 

inte vägras på den grunden att den 

verkställande statens lagstiftning inte 

föreskriver samma slags skatter eller 

avgifter eller att den inte innehåller 

samma slags regler om skatter, avgifter, 

tullar och valutatransaktioner som den 

utfärdande statens lagstiftning, 

 (d) den berörda personen, enligt det 

intyg som avses i artikel 7, inte inställde 

sig personligen vid den rättegång som 

ledde till beslutet om förverkande som är 

kopplat till en slutlig fällande dom. 

 Den grund, som erkänns endast i led d i 

detta stycke, för att vägra erkännande och 

verkställighet ska inte tillämpas om det i 

intyget anges att personen, i enlighet med 
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ytterligare procedurkrav enligt den 

utfärdande statens nationella lagstiftning 

 (1) kallades personligen i god tid och 

därigenom underrättades om tid och plats 

för den rättegång som ledde till beslutet 

om förverkande, eller på annat sätt 

faktiskt mottog officiell underrättelse om 

tid och plats för den rättegången på ett 

sådant sätt att det otvetydigt kunde 

fastställas att den berörda personen hade 

vetskap om den planerade rättegången, 

och underrättades i god tid om att ett 

beslut om förverkande kunde meddelas 

även om den berörda personen inte 

inställde sig vid rättegången, 

 (2) med kännedom om den planerade 

rättegången hade gett i uppdrag åt ett 

juridiskt ombud som antingen utsetts av 

den berörda personen eller av staten att 

försvara den berörda personen vid 

rättegången och faktiskt försvarades av 

ombudet vid rättegången, eller 

 (3) efter att ha delgivits beslutet om 

förverkande och uttryckligen underrättats 

om rätten till förnyad prövning eller 

överklagande, med rätt att delta och få 

sakfrågan prövad på nytt, inklusive nytt 

bevismaterial, vilket skulle kunna leda till 

att det ursprungliga beslutet upphävs, 

 – uttryckligen förklarade att den berörda 

personen inte bestred beslutet om 

förverkande, eller 

 – inte begärde förnyad prövning eller 

överklagande inom den tillämpliga 

tidsramen. 

 2. I de fall som avses i punkt 1 ska 

den verkställande myndigheten, innan 

den beslutar att helt eller delvis inte 

erkänna och verkställa ett beslut om 

förverkande, på lämpligt sätt samråda 

med den utfärdande myndigheten och om 

lämpligt anmoda den utfärdande 

myndigheten att utan dröjsmål 

tillhandahålla alla nödvändiga uppgifter. 
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 3. Varje beslut om att vägra 

erkännande och verkställighet ska fattas 

utan dröjsmål samt omedelbart och inom 

högst tre dagar meddelas den utfärdande 

myndigheten på ett sätt som möjliggör 

framställning av en skriftlig uppteckning. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  169 

Maria Grapini, Emilian Pavel 

 

Förslag till förordning 

Artikel 10 – punkt 1 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

1. Beslutet om erkännande och 

verkställighet av beslutet om förverkande 

ska fattas och förverkandet ska genomföras 

lika skyndsamt och med samma prioritet 

som ett liknande inhemskt ärende och, 

under alla omständigheter, inom de 

tidsfrister som anges i denna artikel. 

1. Beslutet om erkännande och 

verkställighet av beslutet om förverkande 

ska fattas och förverkandet ska genomföras 

lika skyndsamt och med samma prioritet 

som ett liknande inhemskt ärende och, 

under alla omständigheter, inom de tydliga 

och rimliga tidsfrister som anges i denna 

artikel. 

Or. ro 

 

Ändringsförslag  170 

Monica Macovei 

 

Förslag till förordning 

Artikel 10 – punkt 2 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

2. Den verkställande myndigheten ska 

fatta beslutet om erkännande och 

verkställighet av beslutet om förverkande 

utan dröjsmål och, utan att det påverkar 

tillämpningen av punkt 5, senast 30 dagar 

efter det att den verkställande myndigheten 

mottog beslutet om förverkande. 

2. Den verkställande myndigheten ska 

fatta beslutet om erkännande och 

verkställighet av beslutet om förverkande 

utan dröjsmål och, utan att det påverkar 

tillämpningen av punkt 5, senast 15 dagar 

efter det att den verkställande myndigheten 

mottog beslutet om förverkande. 
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Or. en 

 

Ändringsförslag  171 

Ignazio Corrao, Laura Ferrara, Fabio Massimo Castaldo 

 

Förslag till förordning 

Artikel 10 – punkt 2 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

2. Den verkställande myndigheten ska 

fatta beslutet om erkännande och 

verkställighet av beslutet om förverkande 

utan dröjsmål och, utan att det påverkar 

tillämpningen av punkt 5, senast 30 dagar 

efter det att den verkställande myndigheten 

mottog beslutet om förverkande. 

2. Den verkställande myndigheten ska 

fatta beslutet om erkännande och 

verkställighet av beslutet om förverkande 

utan dröjsmål och, utan att det påverkar 

tillämpningen av punkt 5, senast tio dagar 

efter det att den verkställande myndigheten 

mottog beslutet om förverkande. 

Or. it 

 

Ändringsförslag  172 

Gilles Lebreton, Nicolas Bay 

 

Förslag till förordning 

Artikel 10 – punkt 2 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

2. Den verkställande myndigheten ska 

fatta beslutet om erkännande och 

verkställighet av beslutet om förverkande 

utan dröjsmål och, utan att det påverkar 

tillämpningen av punkt 5, senast 30 dagar 

efter det att den verkställande myndigheten 

mottog beslutet om förverkande. 

2. Den verkställande myndigheten ska 

fatta beslutet om erkännande och 

verkställighet av beslutet om förverkande 

utan dröjsmål och, utan att det påverkar 

tillämpningen av punkt 5, senast två 

månader efter det att den verkställande 

myndigheten mottog beslutet om 

förverkande. 

Or. fr 

Ändringsförslag  173 

Ignazio Corrao, Laura Ferrara, Fabio Massimo Castaldo 

 

Förslag till förordning 

Artikel 10 – punkt 3 
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Kommissionens förslag Ändringsförslag 

3. Den verkställande myndigheten ska 

utan dröjsmål meddela den utfärdande 

myndigheten beslutet om ett beslut om 

förverkande på ett sätt som möjliggör 

framställning av en skriftlig uppteckning. 

3. Den verkställande myndigheten ska 

omedelbart och senast inom tio dagar 
meddela den utfärdande myndigheten 

beslutet om ett beslut om förverkande på 

ett sätt som möjliggör framställning av en 

skriftlig uppteckning. 

Or. it 

 

Ändringsförslag  174 

Monica Macovei 

 

Förslag till förordning 

Artikel 10 – punkt 4 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

4. Såvida det inte finns skäl för 

uppskov enligt artikel 11 ska den 

verkställande myndigheten genomföra 

förverkandet utan dröjsmål och, utan att det 

påverkar tillämpningen av punkt 5 i denna 

artikel, senast 30 dagar efter det att det 

beslut som avses i punkt 2 i denna artikel 

fattades. 

4. Såvida det inte finns skäl för 

uppskov enligt artikel 11 ska den 

verkställande myndigheten genomföra 

förverkandet utan dröjsmål och, utan att det 

påverkar tillämpningen av punkt 5 i denna 

artikel, senast 15 dagar efter det att det 

beslut som avses i punkt 2 i denna artikel 

fattades. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  175 

Ignazio Corrao, Laura Ferrara, Fabio Massimo Castaldo 

 

Förslag till förordning 

Artikel 10 – punkt 4 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

4. Såvida det inte finns skäl för 

uppskov enligt artikel 11 ska den 

verkställande myndigheten genomföra 

förverkandet utan dröjsmål och, utan att det 

påverkar tillämpningen av punkt 5 i denna 

artikel, senast 30 dagar efter det att det 

4. Såvida det inte finns skäl för 

uppskov enligt artikel 11 ska den 

verkställande myndigheten genomföra 

förverkandet utan dröjsmål och, utan att det 

påverkar tillämpningen av punkt 5 i denna 

artikel, senast tio dagar efter det att det 
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beslut som avses i punkt 2 i denna artikel 

fattades. 

beslut som avses i punkt 2 i denna artikel 

fattades. 

Or. it 

 

Ändringsförslag  176 

Maria Grapini 

 

Förslag till förordning 

Artikel 10 – punkt 4 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

4. Såvida det inte finns skäl för 

uppskov enligt artikel 11 ska den 

verkställande myndigheten genomföra 

förverkandet utan dröjsmål och, utan att det 

påverkar tillämpningen av punkt 5 i denna 

artikel, senast 30 dagar efter det att det 

beslut som avses i punkt 2 i denna artikel 

fattades. 

4. Såvida det inte finns skäl för 

uppskov enligt artikel 11 ska den 

verkställande myndigheten genomföra 

förverkandet utan dröjsmål och, utan att det 

påverkar tillämpningen av punkt 5 i denna 

artikel, senast 15 dagar efter det att det 

beslut som avses i punkt 2 i denna artikel 

fattades. 

Or. ro 

 

Ändringsförslag  177 

Salvatore Domenico Pogliese 

 

Förslag till förordning 

Artikel 10 – punkt 5 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

5. Om det i ett enskilt fall inte är 

möjligt att iaktta tidsfristerna i punkt 2 eller 

4, ska den verkställande myndigheten på 

valfritt sätt utan dröjsmål underrätta den 

utfärdande myndigheten, ange skälen till 

förseningen samt samråda med den 

utfärdande myndigheten om när det är 

lämpligt att genomföra förverkandet. I ett 

sådant fall får den tidsfrist som anges i 

punkt 2 eller 4 förlängas med högst 30 

dagar. 

5. Om det i ett enskilt fall inte är 

möjligt att iaktta tidsfristerna i punkt 2 eller 

4, ska den verkställande myndigheten på 

ett sätt som möjliggör framställning av en 

skriftlig uppteckning utan dröjsmål 

underrätta den utfärdande myndigheten, 

ange skälen till förseningen samt samråda 

med den utfärdande myndigheten om när 

det är lämpligt att genomföra förverkandet. 

I ett sådant fall får den tidsfrist som anges i 

punkt 2 eller 4 förlängas med högst 30 

dagar. 
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Or. it 

 

Ändringsförslag  178 

Emilian Pavel, Maria Grapini 

 

Förslag till förordning 

Artikel 10 – punkt 5 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

5. Om det i ett enskilt fall inte är 

möjligt att iaktta tidsfristerna i punkt 2 eller 

4, ska den verkställande myndigheten på 

valfritt sätt utan dröjsmål underrätta den 

utfärdande myndigheten, ange skälen till 

förseningen samt samråda med den 

utfärdande myndigheten om när det är 

lämpligt att genomföra förverkandet. I ett 

sådant fall får den tidsfrist som anges i 

punkt 2 eller 4 förlängas med högst 30 

dagar. 

5. Om det i ett enskilt fall inte är 

möjligt att iaktta tidsfristerna i punkt 2 eller 

4, ska den verkställande myndigheten på 

valfritt sätt inom högst tre arbetsdagar 

underrätta den utfärdande myndigheten, 

ange skälen till förseningen samt samråda 

med den utfärdande myndigheten om när 

det är lämpligt att genomföra förverkandet. 

I ett sådant fall får den tidsfrist som anges i 

punkt 2 eller 4 förlängas med högst 30 

dagar. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  179 

Monica Macovei 

 

Förslag till förordning 

Artikel 10 – punkt 5 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

5. Om det i ett enskilt fall inte är 

möjligt att iaktta tidsfristerna i punkt 2 eller 

4, ska den verkställande myndigheten på 

valfritt sätt utan dröjsmål underrätta den 

utfärdande myndigheten, ange skälen till 

förseningen samt samråda med den 

utfärdande myndigheten om när det är 

lämpligt att genomföra förverkandet. I ett 

sådant fall får den tidsfrist som anges i 

punkt 2 eller 4 förlängas med högst 30 

dagar. 

5. Om det i ett enskilt fall inte är 

möjligt att iaktta tidsfristerna i punkt 2 eller 

4, ska den verkställande myndigheten på 

valfritt sätt utan dröjsmål underrätta den 

utfärdande myndigheten, ange skälen till 

förseningen samt samråda med den 

utfärdande myndigheten om när det är 

lämpligt att genomföra förverkandet. I ett 

sådant fall får de tidsfrister som anges i 

punkt 2 eller 4 förlängas till högst 30 

dagar. 
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Or. en 

 

Ändringsförslag  180 

Emil Radev 

 

Förslag till förordning 

Artikel 11 – punkt 2 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

2. Den verkställande myndigheten ska 

omedelbart rapportera till den utfärdande 

myndigheten om uppskovet av 

verkställigheten av beslutet, inklusive 

grunderna för uppskovet och, om möjligt, 

den förväntande varaktigheten av 

uppskovet, på ett sätt som möjliggör 

framställning av en skriftlig uppteckning. 

2. Den verkställande myndigheten ska 

utan dröjsmål rapportera till den utfärdande 

myndigheten om uppskovet av 

verkställigheten av beslutet, inklusive 

grunderna för uppskovet och, om möjligt, 

den förväntande varaktigheten av 

uppskovet, på ett sätt som möjliggör 

framställning av en skriftlig uppteckning. I 

fall av uppskov enligt bestämmelserna i 

led b ska den utfärdande myndigheten, vid 

verkställighet av ett beslut om förverkande 

i fler än en medlemsstat, utfärda nya 

instruktioner om den exakta 

penningsumma som är föremål för 

förverkande. 

Or. bg 

 

Ändringsförslag  181 

Ignazio Corrao, Laura Ferrara, Fabio Massimo Castaldo 

 

Förslag till förordning 

Artikel 11 – punkt 2 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

2. Den verkställande myndigheten ska 

utan dröjsmål rapportera till den 

utfärdande myndigheten om uppskovet av 

verkställigheten av beslutet, inklusive 

grunderna för uppskovet och, om möjligt, 

den förväntande varaktigheten av 

uppskovet, på ett sätt som möjliggör 

framställning av en skriftlig uppteckning. 

2. Den verkställande myndigheten ska 

omedelbart och senast inom 24 timmar 

underrätta den utfärdande myndigheten 

om uppskovet av verkställigheten av 

beslutet, inklusive grunderna för uppskovet 

och, om möjligt, den förväntande 

varaktigheten av uppskovet, på ett sätt som 

möjliggör framställning av en skriftlig 
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uppteckning. 

Or. it 

 

Ändringsförslag  182 

Ignazio Corrao, Laura Ferrara, Fabio Massimo Castaldo 

 

Förslag till förordning 

Artikel 11 – punkt 3 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

3. Så snart grunden för uppskovet inte 

längre föreligger ska den verkställande 

myndigheten utan dröjsmål vidta 

nödvändiga åtgärder för att verkställa 

beslutet och underrätta den utfärdande 

myndigheten om detta på ett sätt som 

möjliggör framställning av en skriftlig 

uppteckning. 

3. Så snart grunden för uppskovet inte 

längre föreligger ska den verkställande 

myndigheten omedelbart och senast inom 

tio dagar vidta nödvändiga åtgärder för att 

verkställa beslutet och underrätta den 

utfärdande myndigheten om detta på ett 

sätt som möjliggör framställning av en 

skriftlig uppteckning. 

Or. it 

 

Ändringsförslag  183 

Emilian Pavel, Birgit Sippel, Maria Grapini 

 

Förslag till förordning 

Artikel 11a (ny) 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 Artikel 11a 

 Skyldighet att underrätta berörda parter 

om verkställigheten av beslut om 

förverkande 

 1. Medlemsstaterna ska vidta nödvändiga 

åtgärder för att säkerställa att beslutet om 

förverkande meddelas till berörd fysisk 

eller juridisk person, inklusive eventuell 

tredje man i god tro, inom högst 48 

timmar efter verkställigheten. I ett sådant 

meddelande ska skälet eller skälen till det 

berörda beslutet anges. 



 

AM\1138070SV.docx 63/111 PE612.375v01-00 

 SV 

 2. Medlemsstaterna ska vidta de åtgärder 

som krävs för att se till att personer som 

berörs av de åtgärder som föreskrivs 

enligt denna förordning har rätt till ett 

effektivt rättsmedel och en opartisk 

domstol så att deras rättigheter tillvaratas. 

 3. Utan att det påverkar tillämpningen av 

direktiven 2012/13/EU och 2013/48/EU 

ska personer vars egendom berörs av 

beslutet om förverkande ha rätt att få 

tillgång till en advokat under hela 

förverkandeförfarandet såvitt gäller 

fastställande av vinningen och 

hjälpmedlen, så att de kan tillvarata sina 

rättigheter. De berörda personerna ska 

informeras om att de har denna rätt. 

 4. Den berörda personen ska ha en faktisk 

möjlighet att bestrida omständigheterna i 

målet, däribland de konkreta uppgifter 

och det tillgängliga bevismaterial som 

ligger till grund för att den berörda 

egendomen anses vara egendom som 

härrör från brottsliga handlingar. 

 5. Tredje man ska ha möjlighet att hävda 

äganderätt eller annan egendomsrätt. 

 6. När brottsoffer som en följd av ett brott 

har ersättningsanspråk mot en person 

som är föremål för en förverkandeåtgärd 

som föreskrivs i denna förordning, ska 

medlemsstaterna vidta de åtgärder som 

krävs för att se till att 

förverkandeåtgärden inte hindrar dessa 

brottsoffer från att begära ersättning. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  184 

Emilian Pavel, Maria Grapini 

 

Förslag till förordning 

Artikel 12 – stycke 1 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 
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Om det är omöjligt att verkställa beslutet 

om förverkande på grund av att den 

egendom som ska förverkas redan har 

förverkats, har försvunnit, har förstörts 

eller inte kan återfinnas på den plats som 

anges i intyget eller på grund av att platsen 

för egendomen inte har angetts tillräckligt 

exakt, trots att den utfärdande myndigheten 

rådfrågats, ska den utfärdande 

myndigheten underrättas utan dröjsmål. 

Om möjligt får beslutet verkställas på 

annan egendom i enlighet med artikel 8.2 

eller 8.3. 

Om det är omöjligt att verkställa beslutet 

om förverkande på grund av att den 

egendom som ska förverkas redan har 

förverkats, har försvunnit, har förstörts 

eller inte kan återfinnas på den plats som 

anges i intyget eller på grund av att platsen 

för egendomen inte har angetts tillräckligt 

exakt, trots att den utfärdande myndigheten 

rådfrågats, ska den utfärdande 

myndigheten underrättas inom högst tre 

arbetsdagar. Om möjligt får beslutet 

verkställas på annan egendom i enlighet 

med artikel 8.2 eller 8.3. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  185 

Ignazio Corrao, Laura Ferrara, Fabio Massimo Castaldo 

 

Förslag till förordning 

Artikel 12 – stycke 1 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

Om det är omöjligt att verkställa beslutet 

om förverkande på grund av att den 

egendom som ska förverkas redan har 

förverkats, har försvunnit, har förstörts 

eller inte kan återfinnas på den plats som 

anges i intyget eller på grund av att platsen 

för egendomen inte har angetts tillräckligt 

exakt, trots att den utfärdande myndigheten 

rådfrågats, ska den utfärdande 

myndigheten underrättas utan dröjsmål. 

Om möjligt får beslutet verkställas på 

annan egendom i enlighet med artikel 8.2 

eller 8.3. 

Om det är omöjligt att verkställa beslutet 

om förverkande på grund av att den 

egendom som ska förverkas redan har 

förverkats, har försvunnit, har förstörts 

eller inte kan återfinnas på den plats som 

anges i intyget eller på grund av att platsen 

för egendomen inte har angetts tillräckligt 

exakt, trots att den utfärdande myndigheten 

rådfrågats, ska den utfärdande 

myndigheten underrättas omedelbart och 

senast inom 24 timmar. Om möjligt får 

beslutet verkställas på annan egendom i 

enlighet med artikel 8.2 eller 8.3. 

Or. it 

 

Ändringsförslag  186 

Monica Macovei 

 

Förslag till förordning 
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Artikel 12 – stycke 1 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

Om det är omöjligt att verkställa beslutet 

om förverkande på grund av att den 

egendom som ska förverkas redan har 

förverkats, har försvunnit, har förstörts 

eller inte kan återfinnas på den plats som 

anges i intyget eller på grund av att platsen 

för egendomen inte har angetts tillräckligt 

exakt, trots att den utfärdande myndigheten 

rådfrågats, ska den utfärdande 

myndigheten underrättas utan dröjsmål. 

Om möjligt får beslutet verkställas på 

annan egendom i enlighet med artikel 8.2 

eller 8.3. 

Om det är omöjligt att verkställa beslutet 

om förverkande på grund av att den 

egendom som ska förverkas redan har 

förverkats, har försvunnit, har förstörts 

eller inte kan återfinnas på den plats som 

anges i intyget eller på grund av att platsen 

för egendomen inte har angetts tillräckligt 

exakt, trots att den utfärdande myndigheten 

rådfrågats, ska den utfärdande 

myndigheten underrättas inom högst 48 

timmar. Om möjligt får beslutet verkställas 

på annan egendom i enlighet med artikel 

8.2 eller 8.3. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  187 

Ignazio Corrao, Laura Ferrara, Fabio Massimo Castaldo 

 

Förslag till förordning 

Artikel 13 – punkt 1 – led a 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(a) Utfärdandet av beslutet är 

nödvändigt och proportionellt för att 

provisoriskt förhindra att egendom förstörs, 

omvandlas, flyttas, överförs eller 

bortskaffas, för att möjliggöra ett eventuellt 

senare förverkande, med beaktande av den 

misstänkta eller tilltalade personens 

rättigheter, 

(a) Utfärdandet av beslutet är 

nödvändigt och proportionellt för att 

provisoriskt förhindra att egendom förstörs, 

omvandlas, flyttas, överförs eller 

bortskaffas, för att möjliggöra ett eventuellt 

senare förverkande, med beaktande av den 

misstänkta eller tilltalade personens 

rättigheter samt rättigheter tillhörande 

eventuell tredje man i god tro, 

Or. it 

 

Ändringsförslag  188 

Emil Radev 

 

Förslag till förordning 
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Artikel 13 – punkt 1 – led b 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(b) beslutet om frysning kunde ha 

fattats under samma förutsättningar i ett 

liknande inhemskt ärende, och 

(Berör inte den svenska versionen.) 

Or. bg 

 

Ändringsförslag  189 

Ignazio Corrao, Laura Ferrara, Fabio Massimo Castaldo 

 

Förslag till förordning 

Artikel 13 – punkt 1 – led c 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(c) skälet eller skälen för beslutet är 

korrekt angivna, åtminstone kortfattat. 

(c) skälet eller skälen för beslutet är 

korrekt angivna. 

Or. it 

 

Ändringsförslag  190 

Emilian Pavel, Maria Grapini 

 

Förslag till förordning 

Artikel 13 – punkt 1 – led c 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(c) skälet eller skälen för beslutet är 

korrekt angivna, åtminstone kortfattat. 

(c) skälet eller skälen för beslutet är 

korrekt angivna. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  191 

Eva Joly 

 

Förslag till förordning 

Artikel 14 – punkt 1 
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Kommissionens förslag Ändringsförslag 

1. Den utfärdande myndigheten ska 

översända ett beslut om frysning med 

användning av det formulär som avses i 

artikel 16 direkt till den verkställande 

myndigheten eller, i tillämpliga fall, till 

den centrala myndighet som avses i artikel 

27.2, på ett sätt som möjliggör 

framställning av en skriftlig uppteckning 

och som gör det möjligt för den 

verkställande staten att fastställa äktheten. 

1. Den utfärdande myndigheten ska 

översända ett beslut om frysning med 

användning av det formulär som avses i 

artikel 16 direkt till den verkställande 

myndigheten och meddelas till den 

centrala myndighet som avses i artikel 

27.2, på ett sätt som möjliggör 

framställning av en skriftlig uppteckning 

och som gör det möjligt för den 

verkställande staten att fastställa äktheten. 

Or. en 

Motivering 

Den centrala myndigheten bör registrera alla beslut om förverkande och frysning på nationell 

nivå och bör därför informeras om översändningen (kopplat till vårt ändringsförslag till 

artikel 27.2). 

 

Ändringsförslag  192 

Emilian Pavel, Maria Grapini 

 

Förslag till förordning 

Artikel 14 – punkt 8 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

8. Om den verkställande myndighet 

som tar emot ett beslut om frysning inte är 

behörig att erkänna det och vidta 

nödvändiga åtgärder för att verkställa det, 

ska den omedelbart översända beslutet om 

frysning till den behöriga verkställande 

myndigheten i sin medlemsstat och 

underrätta den utfärdande myndigheten om 

detta. 

8. Om den verkställande myndighet 

som tar emot ett beslut om frysning inte är 

behörig att erkänna det och vidta 

nödvändiga åtgärder för att verkställa det, 

ska den omedelbart eller inom högst tre 

arbetsdagar översända beslutet om 

frysning till den behöriga verkställande 

myndigheten i sin medlemsstat och 

underrätta den utfärdande myndigheten om 

detta. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  193 

Monica Macovei 
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Förslag till förordning 

Artikel 14 – punkt 8 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

8. Om den verkställande myndighet 

som tar emot ett beslut om frysning inte är 

behörig att erkänna det och vidta 

nödvändiga åtgärder för att verkställa det, 

ska den omedelbart översända beslutet om 

frysning till den behöriga verkställande 

myndigheten i sin medlemsstat och 

underrätta den utfärdande myndigheten om 

detta. 

8. Om den verkställande myndighet 

som tar emot ett beslut om frysning inte är 

behörig att erkänna det och vidta 

nödvändiga åtgärder för att verkställa det, 

ska den omedelbart och inom högst 24 

timmar översända beslutet om frysning till 

den behöriga verkställande myndigheten i 

sin medlemsstat och underrätta den 

utfärdande myndigheten om detta. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  194 

Maria Grapini 

 

Förslag till förordning 

Artikel 15 – punkt 1 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

1. Ett beslut om frysning får endast 

översändas i enlighet med artikel 14 till en 

verkställande stat åt gången. 

1. Ett beslut om frysning får i princip 

endast översändas i enlighet med artikel 14 

till en verkställande stat åt gången. 

Or. ro 

 

Ändringsförslag  195 

Eva Joly 

 

Förslag till förordning 

Artikel 17 – stycke 1 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

Den verkställande myndigheten ska utan 

vidare formaliteter erkänna ett beslut om 

frysning som översänts i enlighet med 

artikel 14 och vidta nödvändiga åtgärder 

för att verkställa det, såvida inte denna 

Den verkställande myndigheten ska utan 

vidare formaliteter erkänna ett beslut om 

frysning som översänts i enlighet med 

artikel 14 och vidta nödvändiga åtgärder 

för att verkställa det, såvida inte denna 
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myndighet beslutar att åberopa någon av de 

grunder för att vägra erkännande och 

verkställighet som anges i artikel 18 eller 

någon av de grunder för uppskov av 

verkställighet som anges i artikel 20. 

myndighet beslutar att åberopa någon av de 

grunder för att vägra erkännande och 

verkställighet som anges i artikel 18 eller 

någon av de grunder för uppskov av 

verkställighet som anges i artikel 20. Så 

snart beslutet har verkställts ska den 

verkställande myndigheten underrätta den 

utfärdande myndigheten på ett sätt som 

möjliggör framställning av en skriftlig 

uppteckning. 

Or. en 

Motivering 

För att i största möjliga utsträckning undvika att besluten om frysning verkställs samtidigt i 

olika medlemsstater bör det finnas en sträng skyldighet för medlemsstaterna att informera 

varandra om en framgångsrik verkställighet av ett beslut om frysning. Detta finns för beslut 

om förverkande i artikel 8. 

 

Ändringsförslag  196 

Emilian Pavel, Maria Grapini 

 

Förslag till förordning 

Artikel 18 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

Artikel 18 utgår 

Grunder för att vägra erkännande och 

verkställighet av beslut om frysning 

 

1. Den verkställande myndigheten får 

besluta att inte erkänna och att inte 

verkställa beslut om frysning endast om 

 

(a) det formulär som avses i artikel 16 är 

ofullständigt eller uppenbart felaktigt och 

inte har fyllts i efter samråd i enlighet 

med punkt 2 i denna artikel, 

 

(b) verkställighet av beslutet skulle strida 

mot ne bis in idem-principen, 

 

(c) det enligt den verkställande statens 

lagstiftning föreligger immunitet eller 

privilegier som skulle förhindra 

verkställigheten av ett inhemskt beslut om 
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frysning av den berörda egendomen, 

(d) beslutet om frysning grundar sig på ett 

brott som har begåtts utanför den 

utfärdande statens territorium och helt 

eller delvis på den verkställande statens 

territorium och den gärning för vilken 

beslutet om frysning utfärdas inte utgör 

ett brott i den verkställande staten, 

 

(e) i något av de fall som avses i artikel 

3.2, den gärning som ligger till grund för 

beslutet om frysning inte innebär något 

brott enligt den verkställande statens 

lagstiftning; när det gäller skatter eller 

avgifter, tullar och valutatransaktioner 

får dock verkställighet av beslutet om 

frysning inte vägras på den grunden att 

den verkställande statens lagstiftning inte 

föreskriver samma slags skatter eller 

avgifter eller att den inte innehåller 

samma slags regler om skatter, avgifter, 

tullar och valutatransaktioner som den 

utfärdande statens lagstiftning. 

 

2. I de fall som avses i punkt 1 ska den 

verkställande myndigheten, innan den 

beslutar att helt eller delvis inte erkänna 

eller inte verkställa ett beslut om frysning, 

på lämpligt sätt samråda med den 

utfärdande myndigheten och om lämpligt 

anmoda den utfärdande myndigheten att 

utan dröjsmål tillhandahålla alla 

nödvändiga uppgifter. 

 

3. Den verkställande myndigheten får 

besluta att upphäva beslutet om frysning 

om den, under verkställigheten, får 

vetskap om att någon av grunderna för att 

vägra erkännande och verkställighet är 

tillämplig. 

 

Or. en 

 

Ändringsförslag  197 

Barbara Spinelli 

 

Förslag till förordning 
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Artikel 18 – punkt 1 – inledningen 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

1. Den verkställande myndigheten får 

besluta att inte erkänna och att inte 

verkställa beslut om frysning endast om 

1. Den verkställande myndigheten ska 

besluta att inte erkänna och att inte 

verkställa beslut om frysning om 

Or. en 

 

Ändringsförslag  198 

Emil Radev 

 

Förslag till förordning 

Artikel 18 – punkt 1 – led a 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(а) det formulär som avses i artikel 16 

är ofullständigt eller uppenbart felaktigt 

och inte har fyllts i efter samråd i enlighet 

med punkt 2 i denna artikel, 

(а) det formulär som avses i artikel 16 

inte har översatts till något av den 

verkställande myndighetens officiella 

språk eller är ofullständigt eller uppenbart 

felaktigt och inte har fyllts i efter samråd i 

enlighet med punkt 2 i denna artikel, 

Or. bg 

 

Ändringsförslag  199 

Eva Joly 

 

Förslag till förordning 

Artikel 18 – punkt 1 – led aa (nytt) 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 (aa) det finns tungt vägande skäl att tro 

att verkställigheten av beslutet om 

frysning är oförenlig med den 

verkställande medlemsstatens skyldigheter 

enligt artikel 6 i EU-fördraget och EU-

stadgan om de grundläggande 

rättigheterna, 

Or. en 
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Ändringsförslag  200 

Monica Macovei 

 

Förslag till förordning 

Artikel 18 – punkt 1 – led c 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(c) det enligt den verkställande statens 

lagstiftning föreligger immunitet eller 

privilegier som skulle förhindra 

verkställigheten av ett inhemskt beslut om 

frysning av den berörda egendomen, 

utgår 

Or. en 

 

Ändringsförslag  201 

Eva Joly 

 

Förslag till förordning 

Artikel 18 – punkt 1 – led e 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(e) i något av de fall som avses i artikel 

3.2, den gärning som ligger till grund för 

beslutet om frysning inte innebär något 

brott enligt den verkställande statens 

lagstiftning; när det gäller skatter eller 

avgifter, tullar och valutatransaktioner får 

dock verkställighet av beslutet om frysning 

inte vägras på den grunden att den 

verkställande statens lagstiftning inte 

föreskriver samma slags skatter eller 

avgifter eller att den inte innehåller samma 

slags regler om skatter, avgifter, tullar och 

valutatransaktioner som den utfärdande 

statens lagstiftning. 

(e) i något av de fall som avses i artikel 

3.2, den gärning som ligger till grund för 

beslutet om frysning inte innebär något 

brott enligt den verkställande statens 

lagstiftning; när det gäller skatter eller 

avgifter, tullar och valutatransaktioner får 

dock verkställighet av beslutet om frysning 

inte vägras på den grunden att den 

verkställande statens lagstiftning inte 

föreskriver samma slags skatter eller 

avgifter eller att den inte innehåller samma 

slags regler eller brottsrubriceringar 

avseende skatter, avgifter, tullar och 

valutatransaktioner som den utfärdande 

statens lagstiftning. 

Or. en 
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Ändringsförslag  202 

Nuno Melo, Axel Voss 

 

Förslag till förordning 

Artikel 18 – punkt 1 – led ea (nytt) 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 (ea) det finns tungt vägande skäl att tro 

att verkställigheten av beslutet om 

frysning är oförenlig med den 

verkställande statens skyldigheter enligt 

artikel 6 i EU-fördraget och stadgan. 

Or. en 

Motivering 

Jag stöder det ändringsförslag som föredraganden inför och som återger den text som antogs 

i direktiv 2014/41/EU om en europeisk utredningsorder på det straffrättsliga området, som 

jag var föredragande för. I det direktiv som anges stärks principen för ömsesidigt erkännande 

av rättsliga avgöranden inom området för straffrättsligt samarbete, som bör användas som en 

modell för framtida instrument för ömsesidigt erkännande. 

 

Ändringsförslag  203 

Barbara Spinelli 

 

Förslag till förordning 

Artikel 18 – punkt 1 – led ea (nytt) 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 (ea) det finns tungt vägande skäl att tro 

att verkställigheten av beslutet om 

förverkande är oförenlig med den 

verkställande statens skyldigheter enligt 

artikel 6 i EU-fördraget och stadgan. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  204 

Salvatore Domenico Pogliese 

 

Förslag till förordning 

Artikel 18 – punkt 3 



 

PE612.375v01-00 74/111 AM\1138070SV.docx 

SV 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

3. Den verkställande myndigheten får 

besluta att upphäva beslutet om frysning 

om den, under verkställigheten, får vetskap 

om att någon av grunderna för att vägra 

erkännande och verkställighet är tillämplig. 

3. Den verkställande myndigheten får 

besluta att upphäva beslutet om frysning 

om den, under verkställigheten, får vetskap 

om att någon av grunderna för att vägra 

erkännande och verkställighet är tillämplig. 

Den verkställande myndigheten ska 

meddela den utfärdande myndigheten 

grunderna för upphävandet av beslutet 

om frysning, på ett sätt som möjliggör 

framställning av en skriftlig uppteckning. 

Or. it 

 

Ändringsförslag  205 

Emilian Pavel, Birgit Sippel, Maria Grapini 

 

Förslag till förordning 

Artikel 18a (ny) 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 Artikel 18a 

 Grunder för att vägra obligatoriskt 

erkännande och verkställighet av beslut 

om frysning 

 1. Den verkställande medlemsstatens 

verkställande myndighet ska vägra 

erkänna och verkställa beslut om frysning 

endast om 

 (a) verkställighet av beslutet skulle 

strida mot ne bis in idem-principen, 

 (b) det enligt den verkställande statens 

lagstiftning föreligger immunitet eller 

privilegier som skulle förhindra 

verkställigheten av ett inhemskt beslut om 

frysning av den berörda egendomen, 

 (c) rättigheterna för tredje man i god 

tro gör det omöjligt enligt den 

verkställande statens lagstiftning att 

verkställa beslutet om frysning inbegripet 

när detta är en konsekvens av 
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tillämpningen av rättsmedel i enlighet 

med artikel 31, 

 (d) det finns tungt vägande skäl att tro 

att verkställigheten av beslutet om 

frysning är oförenlig med den 

verkställande statens skyldigheter enligt 

artikel 6 i EU-fördraget och stadgan. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  206 

Emilian Pavel, Birgit Sippel, Maria Grapini 

 

Förslag till förordning 

Artikel 18b (ny) 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 Artikel 18b 

 Grunder för att vägra frivilligt 

erkännande och verkställighet av beslut 

om frysning 

 1. Den verkställande medlemsstatens 

verkställande myndighet får besluta om 

att inte erkänna och verkställa beslut om 

frysning endast om 

 (a) det formulär som avses i artikel 16 

är ofullständigt eller uppenbart felaktigt 

och inte har fyllts i efter samråd i enlighet 

med punkt 2 i denna artikel, 

 (b) beslutet om frysning grundar sig 

på ett brott som har begåtts utanför den 

utfärdande statens territorium och helt 

eller delvis på den verkställande statens 

territorium och den gärning för vilken 

beslutet om frysning utfärdas inte utgör 

ett brott i den verkställande staten, 

 (c) i något av de fall som avses i 

artikel 3.2, den gärning som ligger till 

grund för beslutet om frysning inte 

innebär något brott enligt den 

verkställande statens lagstiftning, när det 

gäller skatter eller avgifter, tullar och 
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valutatransaktioner får dock 

verkställighet av beslutet om frysning inte 

vägras på de grunder att den 

verkställande statens lagstiftning inte 

föreskriver samma slags skatter eller 

avgifter eller att den inte innehåller 

samma slags regler om skatter, avgifter, 

tullar och valutatransaktioner som den 

utfärdande statens lagstiftning, 

 2. I de fall som avses i punkt 1 ska 

den verkställande myndigheten, innan 

den beslutar att helt eller delvis inte 

erkänna eller inte verkställa ett beslut om 

frysning, på lämpligt sätt samråda med 

den utfärdande myndigheten och om 

lämpligt anmoda den utfärdande 

myndigheten att utan dröjsmål 

tillhandahålla alla nödvändiga uppgifter. 

 3. Den verkställande myndigheten 

får besluta att upphäva beslutet om 

frysning om den, under verkställigheten, 

får vetskap om att någon av grunderna 

för att vägra erkännande och 

verkställighet är tillämplig. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  207 

Emil Radev 

 

Förslag till förordning 

Artikel 19 – punkt 2 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

2. Om den utfärdande myndigheten i 

beslutet om frysning har angett att det finns 

berättigade skäl att anta att egendomen i 

fråga inom kort kommer att flyttas eller 

förstöras och att omedelbar frysning är 

nödvändig, eller om den utfärdande 

myndigheten i beslutet om frysning har 

angett att frysningsåtgärden måste 

genomföras en särskild dag, ska den 

verkställande myndigheten ta full hänsyn 

2. Om den utfärdande myndigheten i 

beslutet om frysning har angett att det finns 

berättigade skäl att anta att egendomen i 

fråga inom kort kommer att flyttas eller 

förstöras och att omedelbar frysning är 

nödvändig, eller om den utfärdande 

myndigheten i beslutet om frysning har 

angett att frysningsåtgärden måste 

genomföras en särskild dag, ska den 

verkställande myndigheten i den 
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till detta krav. utsträckning detta är möjligt ta full hänsyn 

till detta krav. 

Or. bg 

 

Ändringsförslag  208 

Emilian Pavel, Maria Grapini 

 

Förslag till förordning 

Artikel 19 – punkt 3 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

3. Den verkställande myndigheten ska 

fatta beslutet om erkännande och 

verkställighet av beslutet om frysning, eller 

om samråd med den utfärdande 

myndigheten i enlighet med artikel 18.2, så 

snart som möjligt och, utan att det påverkar 

tillämpningen av punkt 7 i denna artikel, 

senast 24 timmar efter det att den 

verkställande myndigheten mottog beslutet 

om frysning. 

3. Den verkställande myndigheten ska 

fatta beslutet om erkännande och 

verkställighet av beslutet om frysning, eller 

om samråd med den utfärdande 

myndigheten i enlighet med artikel 18.2, så 

snart som möjligt och, utan att det påverkar 

tillämpningen av punkt 7 i denna artikel, 

senast 48 arbetstimmar efter det att den 

verkställande myndigheten mottog beslutet 

om frysning. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  209 

Emil Radev 

 

Förslag till förordning 

Artikel 19 – punkt 3 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

3. Den verkställande myndigheten ska 

fatta beslutet om erkännande och 

verkställighet av beslutet om frysning, eller 

om samråd med den utfärdande 

myndigheten i enlighet med artikel 18.2, så 

snart som möjligt och, utan att det påverkar 

tillämpningen av punkt 7 i denna artikel, 

senast 24 timmar efter det att den 

verkställande myndigheten mottog beslutet 

om frysning. 

3. Den verkställande myndigheten ska 

fatta beslutet om erkännande och 

verkställighet av beslutet om frysning, eller 

om samråd med den utfärdande 

myndigheten i enlighet med artikel 18.2, så 

snart som möjligt och, utan att det påverkar 

tillämpningen av punkt 7 i denna artikel, 

senast 48 timmar efter det att den 

verkställande myndigheten mottog beslutet 

om frysning. 
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Or. bg 

 

Ändringsförslag  210 

Emilian Pavel, Maria Grapini 

 

Förslag till förordning 

Artikel 19 – punkt 4 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

4. Om den verkställande myndigheten 

samråder med den utfärdande myndigheten 

i enlighet med artikel 18.2 ska den 

verkställande myndigheten fatta beslutet 

om erkännande och verkställighet av 

beslutet om frysning utan dröjsmål. 

4. Om den verkställande myndigheten 

samråder med den utfärdande myndigheten 

i enlighet med artikel 18.2 ska den 

verkställande myndigheten fatta beslutet 

om erkännande och verkställighet av 

beslutet om frysning inom högst tre 

arbetsdagar. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  211 

Monica Macovei 

 

Förslag till förordning 

Artikel 19 – punkt 4 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

4. Om den verkställande myndigheten 

samråder med den utfärdande myndigheten 

i enlighet med artikel 18.2 ska den 

verkställande myndigheten fatta beslutet 

om erkännande och verkställighet av 

beslutet om frysning utan dröjsmål. 

4. Om den verkställande myndigheten 

samråder med den utfärdande myndigheten 

i enlighet med artikel 18.2 ska den 

verkställande myndigheten fatta beslutet 

om erkännande och verkställighet av 

beslutet om frysning utan dröjsmål och 

inom högst 48 timmar efter samrådet. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  212 

Monica Macovei 

 

Förslag till förordning 

Artikel 19 – punkt 5 
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Kommissionens förslag Ändringsförslag 

5. Den verkställande myndigheten ska 

utan dröjsmål meddela den utfärdande 

myndigheten beslutet om ett beslut om 

frysning på ett sätt som möjliggör 

framställning av en skriftlig uppteckning. 

5. Den verkställande myndigheten ska 

omedelbart och inom tio timmar meddela 

den utfärdande myndigheten beslutet om 

ett beslut om frysning på ett sätt som 

möjliggör framställning av en skriftlig 

uppteckning. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  213 

Ignazio Corrao, Laura Ferrara, Fabio Massimo Castaldo 

 

Förslag till förordning 

Artikel 19 – punkt 5 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

5. Den verkställande myndigheten ska 

utan dröjsmål meddela den utfärdande 

myndigheten beslutet om ett beslut om 

frysning på ett sätt som möjliggör 

framställning av en skriftlig uppteckning. 

5. Den verkställande myndigheten ska 

omedelbart meddela den utfärdande 

myndigheten beslutet om ett beslut om 

frysning på ett sätt som möjliggör 

framställning av en skriftlig uppteckning. 

Or. it 

 

Ändringsförslag  214 

Emil Radev 

 

Förslag till förordning 

Artikel 19 – punkt 6 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

6. Såvida det inte finns skäl för 

uppskov enligt artikel 20 ska den 

verkställande myndigheten genomföra 

frysningen utan dröjsmål och, utan att det 

påverkar tillämpningen av punkt 7 i denna 

artikel, senast 24 timmar efter det att det 

beslut som avses i punkt 3 i denna artikel 

fattades. 

6. Såvida det inte finns skäl för 

uppskov enligt artikel 20 ska den 

verkställande myndigheten genomföra 

frysningen utan dröjsmål och, utan att det 

påverkar tillämpningen av punkt 7 i denna 

artikel, senast 48 timmar efter det att det 

beslut som avses i punkt 3 i denna artikel 

fattades. 
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Or. bg 

Ändringsförslag  215 

Emilian Pavel, Maria Grapini 

 

Förslag till förordning 

Artikel 19 – punkt 7 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

7. Om det i ett enskilt fall inte är 

möjligt att iaktta tidsfristerna i punkt 3 eller 

6, ska den verkställande myndigheten på 

valfritt sätt utan dröjsmål underrätta den 

utfärdande myndigheten, ange skälen till 

förseningen samt samråda med den 

utfärdande myndigheten om när det är 

lämpligt att genomföra frysningen. 

7. Om det i ett enskilt fall inte är 

möjligt att iaktta tidsfristerna i punkt 3 eller 

6, ska den verkställande myndigheten på 

valfritt sätt utan dröjsmål eller inom högst 

tre arbetsdagar underrätta den utfärdande 

myndigheten, ange skälen till förseningen 

samt samråda med den utfärdande 

myndigheten om när det är lämpligt att 

genomföra frysningen. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  216 

Salvatore Domenico Pogliese 

 

Förslag till förordning 

Artikel 19 – punkt 7 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

7. Om det i ett enskilt fall inte är 

möjligt att iaktta tidsfristerna i punkt 3 eller 

6, ska den verkställande myndigheten på 

valfritt sätt utan dröjsmål underrätta den 

utfärdande myndigheten, ange skälen till 

förseningen samt samråda med den 

utfärdande myndigheten om när det är 

lämpligt att genomföra frysningen. 

7. Om det i ett enskilt fall inte är 

möjligt att iaktta tidsfristerna i punkt 3 eller 

6, ska den verkställande myndigheten på 

ett sätt som möjliggör framställning av en 

skriftlig uppteckning utan dröjsmål 

underrätta den utfärdande myndigheten, 

ange skälen till förseningen samt samråda 

med den utfärdande myndigheten om när 

det är lämpligt att genomföra förverkandet. 

Or. it 

 

Ändringsförslag  217 

Monica Macovei 
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Förslag till förordning 

Artikel 20 – punkt 1 – led 4 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(4) Denna punkt ska dock tillämpas 

endast om ett sådant beslut skulle ha 

prioritet över senare nationella beslut om 

frysning vid straffrättsliga förfaranden 

enligt nationell lagstiftning. 

(4) Denna punkt ska dock tillämpas 

endast om ett sådant beslut skulle ha 

prioritet över senare nationella beslut om 

frysning vid straffrättsliga, civilrättsliga 

eller förvaltningsrättsliga förfaranden 

enligt nationell lagstiftning. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  218 

Emilian Pavel, Maria Grapini 

 

Förslag till förordning 

Artikel 20 – punkt 2 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

2. Den verkställande myndigheten ska 

omedelbart rapportera till den utfärdande 

myndigheten om uppskovet av 

verkställigheten av beslutet, inklusive 

grunderna för uppskovet och, om möjligt, 

den förväntande varaktigheten av 

uppskovet, på ett sätt som möjliggör 

framställning av en skriftlig uppteckning. 

Så snart grunden för uppskovet inte längre 

föreligger ska den verkställande 

myndigheten omedelbart vidta nödvändiga 

åtgärder för att verkställa beslutet och 

underrätta den utfärdande myndigheten om 

detta på ett sätt som möjliggör 

framställning av en skriftlig uppteckning. 

2. Den verkställande myndigheten ska 

omedelbart eller inom högst tre 

arbetsdagar rapportera till den utfärdande 

myndigheten om uppskovet av 

verkställigheten av beslutet, inklusive 

grunderna för uppskovet och, om möjligt, 

den förväntande varaktigheten av 

uppskovet, på ett sätt som möjliggör 

framställning av en skriftlig uppteckning. 

Så snart grunden för uppskovet inte längre 

föreligger ska den verkställande 

myndigheten omedelbart vidta nödvändiga 

åtgärder för att verkställa beslutet och 

underrätta den utfärdande myndigheten om 

detta på ett sätt som möjliggör 

framställning av en skriftlig uppteckning. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  219 

Monica Macovei 
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Förslag till förordning 

Artikel 20 – punkt 2 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

2. Den verkställande myndigheten ska 

omedelbart rapportera till den utfärdande 

myndigheten om uppskovet av 

verkställigheten av beslutet, inklusive 

grunderna för uppskovet och, om möjligt, 

den förväntande varaktigheten av 

uppskovet, på ett sätt som möjliggör 

framställning av en skriftlig uppteckning. 

Så snart grunden för uppskovet inte längre 

föreligger ska den verkställande 

myndigheten omedelbart vidta nödvändiga 

åtgärder för att verkställa beslutet och 

underrätta den utfärdande myndigheten om 

detta på ett sätt som möjliggör 

framställning av en skriftlig uppteckning. 

2. Den verkställande myndigheten ska 

omedelbart och inom högst 24 timmar 

rapportera till den utfärdande myndigheten 

om uppskovet av verkställigheten av 

beslutet, inklusive grunderna för uppskovet 

och, om möjligt, den förväntande 

varaktigheten av uppskovet, på ett sätt som 

möjliggör framställning av en skriftlig 

uppteckning. Så snart grunden för 

uppskovet inte längre föreligger ska den 

verkställande myndigheten omedelbart 

vidta nödvändiga åtgärder för att verkställa 

beslutet och underrätta den utfärdande 

myndigheten om detta på ett sätt som 

möjliggör framställning av en skriftlig 

uppteckning. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  220 

Emilian Pavel, Maria Grapini 

 

Förslag till förordning 

Artikel 21 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

Artikel 21 utgår 

Skyldighet att underrätta berörda parter  

1. Utan att det påverkar tillämpningen av 

artikel 22 ska den verkställande 

myndigheten efter verkställigheten 

meddela sitt beslut till den person mot 

vilken beslutet om frysning har utfärdats 

och till varje berörd part, inbegripet tredje 

man i god tro, som den verkställande 

myndigheten har underrättats om i 

enlighet med artikel 14.6. 

 

2. I meddelandet ska anges, åtminstone  



 

AM\1138070SV.docx 83/111 PE612.375v01-00 

 SV 

kortfattat, skälen till beslutet om frysning, 

vilken myndighet som utfärdade beslutet 

och vilka rättsmedel som finns enligt 

lagstiftningen i den verkställande staten. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  221 

Eva Joly 

 

Förslag till förordning 

Artikel 21 – punkt 2 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

2. I meddelandet ska anges, 

åtminstone kortfattat, skälen till beslutet 

om frysning, vilken myndighet som 

utfärdade beslutet och vilka rättsmedel som 

finns enligt lagstiftningen i den 

verkställande staten. 

2. I meddelandet ska information 

anges om skälen till beslutet om frysning, 

vilken myndighet som utfärdade beslutet 

och vilka rättsmedel som finns enligt 

lagstiftningen i den verkställande staten. 

Or. en 

Motivering 

Identiskt med föredragandens ändringsförslag 23: det finns en risk för att minska tredje mans 

rätt till information. 

 

Ändringsförslag  222 

Barbara Spinelli 

 

Förslag till förordning 

Artikel 21 – punkt 2 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

2. I meddelandet ska anges, 

åtminstone kortfattat, skälen till beslutet 

om frysning, vilken myndighet som 

utfärdade beslutet och vilka rättsmedel som 

finns enligt lagstiftningen i den 

verkställande staten. 

2. I meddelandet ska information 

anges om skälen till beslutet om frysning, 

vilken myndighet som utfärdade beslutet 

och vilka rättsmedel som finns enligt 

lagstiftningen i den verkställande staten. 
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Or. en 

 

Ändringsförslag  223 

Salvatore Domenico Pogliese 

 

Förslag till förordning 

Artikel 21 – punkt 2 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

2. I meddelandet ska anges, 

åtminstone kortfattat, skälen till beslutet 

om frysning, vilken myndighet som 

utfärdade beslutet och vilka rättsmedel som 

finns enligt lagstiftningen i den 

verkställande staten. 

2. I meddelandet ska anges skälen till 

beslutet om frysning, vilken myndighet 

som utfärdade beslutet och vilka rättsmedel 

som finns enligt lagstiftningen i den 

verkställande staten. 

Or. it 

Motivering 

Informationsskyldigheten är av avgörande betydelse för att skydda rätten till försvar för den 

person gentemot vilken beslutet fattas. 

 

Ändringsförslag  224 

Emilian Pavel, Birgit Sippel, Maria Grapini 

 

Förslag till förordning 

Artikel 21a (ny) 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 Artikel 21a 

 Skyldighet att underrätta berörda parter 

om verkställigheten av beslut om frysning 

 1. Medlemsstaterna ska vidta 

nödvändiga åtgärder för att säkerställa att 

beslutet om frysning meddelas till berörd 

fysisk eller juridisk person, inklusive 

eventuell tredje man i god tro så snart 

som möjligt efter verkställigheten. I ett 

sådant meddelande ska skälet eller skälen 

till det berörda beslutet anges. När det är 

nödvändigt för att förhindra att det 
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inverkar menligt på en brottsutredning får 

de behöriga myndigheterna skjuta upp 

underrättelsen till den berörda personen 

om beslutet om frysning 

 2. Medlemsstaterna ska vidta de 

åtgärder som krävs för att se till att 

personer som berörs av de åtgärder som 

föreskrivs enligt denna förordning har 

rätt till ett effektivt rättsmedel och en 

opartisk domstol så att deras rättigheter 

tillvaratas. 

 3. Beslutet om frysning ska endast 

förbli i kraft så länge som det är 

nödvändigt för att bevara egendomen för 

att möjliggöra ett eventuellt senare 

förverkande. 

 4. Medlemsstaterna ska göra det 

faktiskt möjligt för de personer vars 

egendom berörs att bestrida beslutet om 

frysning inför domstol i enlighet med 

förfaranden som föreskrivs i nationell 

rätt. Sådana förfaranden kan innebära att 

när det första beslutet om frysning har 

fattats av en annan behörig myndighet än 

en rättslig myndighet, ska beslutet först 

underställas en rättslig myndighet för 

godkännande eller omprövning innan det 

kan bestridas inför domstol. 

 5. Egendom som frysts, men som inte 

därefter förverkas, ska omedelbart 

återlämnas. De villkor eller 

förfaranderegler som reglerar 

återlämnandet av sådan egendom ska 

fastställas av nationell rätt. 

 6. Utan att det påverkar 

tillämpningen av direktiven 2012/13/EU 

och 2013/48/EU ska personer vars 

egendom berörs av beslutet om frysning 

ha rätt att få tillgång till en advokat under 

hela frysningsförfarandet såvitt gäller 

fastställande av vinningen och 

hjälpmedlen, så att de kan tillvarata sina 

rättigheter. De berörda personerna ska 

informeras om att de har denna rätt. 

 7. Tredje man ska ha möjlighet att 
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hävda äganderätt eller annan 

egendomsrätt. 

 8. I meddelandet ska relevant 

information anges, på sådant sätt att 

personen kan anföra effektiva rättsmedel, 

om skälen till beslutet om frysning, vilken 

myndighet som utfärdade beslutet och 

vilka rättsmedel som finns enligt 

lagstiftningen i den verkställande staten. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  225 

Barbara Spinelli 

 

Förslag till förordning 

Artikel 22 – punkt 1 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

1. Den utfärdande myndigheten och 

den verkställande myndigheten ska vid 

verkställigheten av ett beslut om frysning 

på vederbörligt sätt beakta den 

konfidentialitet som gäller för utredningen. 

1. Utan att berörda personers rätt till 

information påverkas, ska den utfärdande 

myndigheten och den verkställande 

myndigheten vid verkställigheten av ett 

beslut om frysning på vederbörligt sätt 

beakta den konfidentialitet som gäller för 

utredningen. 

Or. en 

Motivering 

Förhållandet mellan artikel 21 om informationsskyldighet och artikel 22 om konfidentialitet 

måste klargöras. En utrednings konfidentialitet kan inte frånta någon person rätten till 

information. 

 

Ändringsförslag  226 

Salvatore Domenico Pogliese 

 

Förslag till förordning 

Artikel 22 – punkt 2 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 
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2. Den verkställande myndigheten ska 

i enlighet med sin nationella lagstiftning 

garantera konfidentialitet för beslutet om 

frysning och dess innehåll, utom i den 

utsträckning som behövs för att verkställa 

det. Om den verkställande myndigheten 

inte kan uppfylla konfidentialitetskravet, 

ska den omedelbart underrätta den 

utfärdande myndigheten om detta. 

2. Den verkställande myndigheten ska 

i enlighet med sin nationella lagstiftning 

garantera konfidentialitet för beslutet om 

frysning och dess innehåll, utom i den 

utsträckning som behövs för att verkställa 

det. Om den verkställande myndigheten 

inte kan uppfylla konfidentialitetskravet, 

ska den omedelbart underrätta den 

utfärdande myndigheten om detta och ange 

skälen till detta på ett sätt som möjliggör 

framställning av en skriftlig uppteckning. 

Or. it 

 

Ändringsförslag  227 

Emilian Pavel, Maria Grapini 

 

Förslag till förordning 

Artikel 22 – punkt 2 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

2. Den verkställande myndigheten ska 

i enlighet med sin nationella lagstiftning 

garantera konfidentialitet för beslutet om 

frysning och dess innehåll, utom i den 

utsträckning som behövs för att verkställa 

det. Om den verkställande myndigheten 

inte kan uppfylla konfidentialitetskravet, 

ska den omedelbart underrätta den 

utfärdande myndigheten om detta. 

2. Den verkställande myndigheten ska 

i enlighet med sin nationella lagstiftning 

garantera konfidentialitet för beslutet om 

frysning och dess innehåll, utom i den 

utsträckning som behövs för att verkställa 

det. Om den verkställande myndigheten 

inte kan uppfylla konfidentialitetskravet, 

ska den omedelbart och inom högst tre 

arbetsdagar underrätta den utfärdande 

myndigheten om detta. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  228 

Barbara Spinelli 

 

Förslag till förordning 

Artikel 22 – punkt 2 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

2. Den verkställande myndigheten ska 2. Den verkställande myndigheten ska 
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i enlighet med sin nationella lagstiftning 

garantera konfidentialitet för beslutet om 

frysning och dess innehåll, utom i den 

utsträckning som behövs för att verkställa 

det. Om den verkställande myndigheten 

inte kan uppfylla konfidentialitetskravet, 

ska den omedelbart underrätta den 

utfärdande myndigheten om detta. 

i enlighet med sin nationella lagstiftning 

och EU-lagstiftningen garantera 

konfidentialitet för beslutet om frysning 

och dess innehåll, utom i den utsträckning 

som behövs för att verkställa det. Om den 

verkställande myndigheten inte kan 

uppfylla konfidentialitetskravet, ska den 

omedelbart underrätta den utfärdande 

myndigheten om detta. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  229 

Emilian Pavel, Maria Grapini 

 

Förslag till förordning 

Artikel 22 – punkt 3 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

3. För att säkra pågående utredningar 

får den utfärdande myndigheten begära att 

den verkställande myndigheten bevarar 

konfidentialiteten för beslutet om frysning 

för en begränsad tidsperiod. 

3. För att säkra pågående utredningar 

får den utfärdande myndigheten begära att 

den verkställande myndigheten bevarar 

konfidentialiteten för beslutet om frysning 

för en begränsad tidsperiod, men inte 

längre än till den dag då målet skickas till 

domstol. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  230 

Salvatore Domenico Pogliese 

 

Förslag till förordning 

Artikel 23 – punkt 2 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

2. Den verkställande myndigheten får 

efter samråd med den utfärdande 

myndigheten och med beaktande av alla 

omständigheter i ärendet göra en motiverad 

begäran till den utfärdande myndigheten 

om att begränsa den tidsperiod under 

2. Den verkställande myndigheten får 

efter samråd med den utfärdande 

myndigheten och med beaktande av alla 

omständigheter i ärendet göra en motiverad 

begäran till den utfärdande myndigheten 

om att begränsa den tidsperiod under 
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vilken egendomen ska vara fryst. Om den 

utfärdande myndigheten inte samtycker till 

en sådan begränsning ska den underrätta 

den verkställande myndigheten om detta, 

med angivande av skälen. Om den 

utfärdande myndigheten inte gör detta 

inom sex veckor från mottagandet av 

begäran får den verkställande myndigheten 

upphäva beslutet om frysning. 

vilken egendomen ska vara fryst. Om den 

utfärdande myndigheten inte samtycker till 

en sådan begränsning ska den underrätta 

den verkställande myndigheten om detta, 

med angivande av skälen, på ett sätt som 

möjliggör framställning av en skriftlig 

uppteckning. Om den utfärdande 

myndigheten inte gör detta inom sex 

veckor från mottagandet av begäran får den 

verkställande myndigheten upphäva 

beslutet om frysning. 

Or. it 

 

Ändringsförslag  231 

Monica Macovei 

 

Förslag till förordning 

Artikel 23 – punkt 2 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

2. Den verkställande myndigheten får 

efter samråd med den utfärdande 

myndigheten och med beaktande av alla 

omständigheter i ärendet göra en motiverad 

begäran till den utfärdande myndigheten 

om att begränsa den tidsperiod under 

vilken egendomen ska vara fryst. Om den 

utfärdande myndigheten inte samtycker till 

en sådan begränsning ska den underrätta 

den verkställande myndigheten om detta, 

med angivande av skälen. Om den 

utfärdande myndigheten inte gör detta 

inom sex veckor från mottagandet av 

begäran får den verkställande myndigheten 

upphäva beslutet om frysning. 

2. Den verkställande myndigheten får 

efter samråd med den utfärdande 

myndigheten och med beaktande av alla 

omständigheter i ärendet göra en motiverad 

begäran, åtföljd av bevis som hänför sig 

till dessa omständigheter, till den 

utfärdande myndigheten om att begränsa 

den tidsperiod under vilken egendomen ska 

vara fryst. Om den utfärdande 

myndigheten inte samtycker till en sådan 

begränsning ska den underrätta den 

verkställande myndigheten om detta, med 

angivande av skälen. Om den utfärdande 

myndigheten inte gör detta inom sex 

veckor från mottagandet av begäran får den 

verkställande myndigheten upphäva 

beslutet om frysning. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  232 

Maria Grapini 
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Förslag till förordning 

Artikel 23 – punkt 2 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

2. Den verkställande myndigheten får 

efter samråd med den utfärdande 

myndigheten och med beaktande av alla 

omständigheter i ärendet göra en motiverad 

begäran till den utfärdande myndigheten 

om att begränsa den tidsperiod under 

vilken egendomen ska vara fryst. Om den 

utfärdande myndigheten inte samtycker till 

en sådan begränsning ska den underrätta 

den verkställande myndigheten om detta, 

med angivande av skälen. Om den 

utfärdande myndigheten inte gör detta 

inom sex veckor från mottagandet av 

begäran får den verkställande myndigheten 

upphäva beslutet om frysning. 

2. Den verkställande myndigheten får 

efter samråd med den utfärdande 

myndigheten och med beaktande av alla 

omständigheter i ärendet göra en motiverad 

begäran till den utfärdande myndigheten 

om att begränsa den tidsperiod under 

vilken egendomen ska vara fryst. Om den 

utfärdande myndigheten inte samtycker till 

en sådan begränsning ska den underrätta 

den verkställande myndigheten om detta, 

med angivande av skälen. Om den 

utfärdande myndigheten inte gör detta 

inom fyra veckor från mottagandet av 

begäran får den verkställande myndigheten 

upphäva beslutet om frysning. 

Or. ro 

Ändringsförslag  233 

Emilian Pavel, Maria Grapini 

 

Förslag till förordning 

Artikel 24 – stycke 1 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

Om det är omöjligt att verkställa beslutet 

om frysning på grund av att den egendom 

som ska frysas redan har förverkats, har 

försvunnit, har förstörts eller inte kan 

återfinnas på den plats som anges i intyget 

eller på grund av att platsen för egendomen 

inte har angetts tillräckligt exakt, trots att 

den utfärdande myndigheten rådfrågats, 

ska den utfärdande myndigheten 

underrättas utan dröjsmål. 

Om det är omöjligt att verkställa beslutet 

om frysning på grund av att den egendom 

som ska frysas redan har förverkats, har 

försvunnit, har förstörts eller inte kan 

återfinnas på den plats som anges i intyget 

eller på grund av att platsen för egendomen 

inte har angetts tillräckligt exakt, trots att 

den utfärdande myndigheten rådfrågats, 

ska den utfärdande myndigheten 

underrättas inom högst tre arbetsdagar. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  234 
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Monica Macovei 

 

Förslag till förordning 

Artikel 26 – punkt 1 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

1. Verkställigheten av beslutet om 

frysning eller förverkande ska regleras av 

lagen i den verkställande staten och dess 

myndigheter ska ha ensam behörighet att 

besluta om verkställighetsförfarandena och 

om alla åtgärder i samband därmed. 

1. Verkställigheten av beslutet om 

frysning eller förverkande ska regleras av 

lagen i den verkställande staten och dess 

myndigheter ska ha ensam behörighet att 

besluta om verkställighetsförfarandena och 

om alla åtgärder i samband därmed. 

Medlemsstaterna ska vidta de åtgärder 

som krävs för att möjliggöra upptäckt och 

spårande av den egendom som ska frysas 

och förverkas även efter en slutlig 

fällande brottmålsdom eller efter 

förfaranden med tillämpning av 

förverkande utan föregående fällande 

dom och för att säkerställa effektiv 

verkställighet av ett beslut om 

förverkande, om ett sådant beslut redan 

har utfärdats. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  235 

Eva Joly 

 

Förslag till förordning 

Artikel 27 – punkt 2 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

2. Varje medlemsstat får, om 

organisationen av dess interna system gör 

detta nödvändigt, utse en eller flera 

centrala myndigheter med ansvar för 

administrativt översändande och 

mottagande av beslut om frysning och 

förverkande och för att bistå de behöriga 

myndigheterna. Medlemsstaterna ska 

underrätta kommissionen om detta. 

2. Varje medlemsstat ska utse en 

central myndighet med ansvar för att bistå 

behöriga myndigheter, registrera alla de 

beslut om frysning och förverkande som 

översänds och tas emot på nationell nivå 

samt effektivisera översändande och 

mottagande av beslut om frysning och 

förverkande. Medlemsstaterna ska 

underrätta kommissionen om detta. 

Or. en 
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Motivering 

Varje medlemsstat bör ha en tydligt utsedd central myndighet med ansvar för att bistå 

behöriga myndigheter, registrera alla de beslut som översänds och tas emot på nationell nivå 

samt bidra till ett mer effektivt översändande och mottagande av besluten. 

 

Ändringsförslag  236 

Monica Macovei 

 

Förslag till förordning 

Artikel 28 – punkt 1 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

1. Den utfärdande myndigheten och 

den verkställande myndigheten ska vid 

behov samråda på lämpligt sätt för att 

främja en effektiv tillämpning av denna 

förordning. 

1. Den utfärdande myndigheten och 

den verkställande myndigheten ska 

skyndsamt vid behov samråda på lämpligt 

sätt för att främja en effektiv tillämpning 

av denna förordning. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  237 

Eva Joly 

 

Förslag till förordning 

Artikel 28 – punkt 2 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

2. All kommunikation, inbegripet 

sådan som avser att lösa svårigheter 

rörande översändandet eller äktheten av de 

handlingar som behövs för att verkställa 

beslutet om frysning eller förverkande ska 

ske genom direkta kontakter mellan den 

utfärdande och den verkställande 

myndigheten eller, om medlemsstaten har 

utsett en central myndighet i enlighet med 

artikel 27.2, genom denna centrala 

myndighet. 

2. All kommunikation, inbegripet 

sådan som avser att lösa svårigheter 

rörande översändandet eller äktheten av de 

handlingar som behövs för att verkställa 

beslutet om frysning eller förverkande ska 

ske genom direkta kontakter mellan den 

utfärdande och den verkställande 

myndigheten och med den centrala 

myndighetens medverkan i enlighet med 

artikel 27.2. 

Or. en 
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Motivering 

Den centrala myndighet som inrättats i varje medlemsstat bör involveras i kommunikationen 

mellan behöriga myndigheter för att effektivisera förfarandena. 

 

Ändringsförslag  238 

Monica Macovei 

 

Förslag till förordning 

Artikel 29 – punkt 1 – stycke 2 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

Dessa omständigheter kan omfatta 

brottsoffers intressen, förekomsten av 

frysta tillgångar, datum för respektive 

beslut och datum då de översändes, brottets 

relativa svårhetsgrad och platsen för dess 

förövande. 

Dessa omständigheter kan omfatta 

brottsoffers intressen, förekomsten av 

frysta tillgångar, datum för respektive 

beslut och datum då de översändes, brottets 

relativa svårhetsgrad och platsen för dess 

förövande, med hänsyn till att när det 

gäller korruption, massiv penningtvätt 

eller grovt bedrägeri är brottsoffren stora 

samhällen och även hela länder. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  239 

Emilian Pavel, Maria Grapini 

 

Förslag till förordning 

Artikel 30 – stycke 1 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

Den utfärdande myndigheten ska 

omedelbart underrätta den verkställande 

myndigheten, på ett sätt som möjliggör 

framställning av en skriftlig uppteckning, 

om varje beslut eller åtgärd som innebär att 

beslutet inte längre är verkställbart eller av 

någon annan anledning ska återkallas. 

Den utfärdande myndigheten ska 

omedelbart eller inom högst 48 timmar 

underrätta den verkställande myndigheten, 

på ett sätt som möjliggör framställning av 

en skriftlig uppteckning, om varje beslut 

eller åtgärd som innebär att beslutet inte 

längre är verkställbart eller av någon annan 

anledning ska återkallas. 

Or. en 
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Ändringsförslag  240 

Salvatore Domenico Pogliese 

 

Förslag till förordning 

Artikel 30 – stycke 2 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

Den verkställande staten ska inställa 

verkställigheten av beslutet så snart den 

underrättats av den utfärdande 

myndigheten om detta beslut eller denna 

åtgärd. 

Den verkställande staten ska inställa 

verkställigheten av beslutet så snart den 

underrättats av den utfärdande 

myndigheten om detta beslut eller denna 

åtgärd och ska skyndsamt ge en 

bekräftelse till den utfärdande 

medlemsstaten på ett sätt som möjliggör 

framställning av en skriftlig uppteckning. 

Or. it 

 

Ändringsförslag  241 

Monica Macovei 

 

Förslag till förordning 

Artikel 31 – punkt 2 – led a 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(a) Om det belopp som erhållits vid 

verkställigheten av beslutet om 

förverkande är lika med eller mindre än 10 

000 euro ska beloppet tillfalla den 

verkställande staten. 

(a) Om det belopp som erhållits vid 

verkställigheten av beslutet om 

förverkande är lika med eller mindre än 10 

000 euro ska 50 % av beloppet tillfalla den 

verkställande staten, minus kostnaderna 

för verkställighet. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  242 

Monica Macovei 

 

Förslag till förordning 

Artikel 31 – punkt 2 – led b 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(b) Om det belopp som erhållits vid (b) Om det belopp som erhållits vid 
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verkställigheten av beslutet om 

förverkande överstiger 10 000 euro ska den 

verkställande staten överföra 50 % av 

beloppet till den utfärdande staten. 

verkställigheten av beslutet om 

förverkande överstiger 10 000 euro ska den 

verkställande staten överföra 80 % av 

beloppet till den utfärdande staten, 

samtidigt som man ser till att återstående 

20 % täcker kostnaderna för 

verkställighet. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  243 

Eva Joly 

 

Förslag till förordning 

Artikel 31 – punkt 2 – led b 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(b) Om det belopp som erhållits vid 

verkställigheten av beslutet om 

förverkande överstiger 10 000 euro ska den 

verkställande staten överföra 50 % av 

beloppet till den utfärdande staten. 

(b) Om det belopp som erhållits vid 

verkställigheten av beslutet om 

förverkande överstiger 10 000 euro ska 

10 000 euro tillfalla den verkställande 

staten och resten av beloppet ska 

överföras av den verkställande staten till 

den utfärdande staten. 

Or. en 

Motivering 

Kommissionen föreslår att för förverkade tillgångar som överstiger 10 000 euro ska den 

utfärdande staten och den verkställande staten dela vinningen 50/50, samtidigt som det inte 

finns någon motivering till detta (annat än att ge den verkställande staten ett incitament). Vi 

föreslår ett annat tillvägagångssätt: kostnaderna för att förverka egendomen bör dras av (av 

den verkställande staten för att täcka sina utgifter), men resten av egendomen bör lämnas 

tillbaka till den stat som utfärdade beslutet om förverkande. 

 

Ändringsförslag  244 

Emilian Pavel, Maria Grapini 

 

Förslag till förordning 

Artikel 31 – punkt 2 – led b 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 
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(b) Om det belopp som erhållits vid 

verkställigheten av beslutet om 

förverkande överstiger 10 000 euro ska den 

verkställande staten överföra 50 % av 

beloppet till den utfärdande staten. 

(b) Om det belopp som erhållits vid 

verkställigheten av beslutet om 

förverkande överstiger 10 000 euro ska 

beloppet överföras enligt följande: 30 % 

till den verkställande staten och 70 % till 

den utfärdande staten. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  245 

Salvatore Domenico Pogliese 

 

Förslag till förordning 

Artikel 31 – punkt 2 – led b 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(b) Om det belopp som erhållits vid 

verkställigheten av beslutet om 

förverkande överstiger 10 000 euro ska den 

verkställande staten överföra 50 % av 

beloppet till den utfärdande staten. 

(b) Om det belopp som erhållits vid 

verkställigheten av beslutet om 

förverkande överstiger 10 000 euro ska den 

verkställande staten överföra 70 % av 

beloppet till den utfärdande staten. 

Or. it 

 

Ändringsförslag  246 

Monica Macovei 

 

Förslag till förordning 

Artikel 31 – punkt 3 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

3. Om en rättslig myndighet i den 

utfärdande staten har utfärdat ett beslut om 

att ersätta eller återställa egendom till 

brottsoffret, ska motsvarande belopp, så 

länge det inte överstiger det förverkade 

beloppet, tillfalla den utfärdande staten för 

ersättning eller återställande till 

brottsoffret. Eventuell återstående 

egendom ska förfogas över i enlighet med 

punkt 2. 

3. Om en rättslig myndighet i den 

utfärdande staten har utfärdat ett beslut om 

att ersätta eller återställa egendom till 

brottsoffret, ska motsvarande belopp, så 

länge det inte överstiger det förverkade 

beloppet, tillfalla den utfärdande staten för 

ersättning eller återställande till 

brottsoffret. Varje stat säkerställer ett 

effektivt utövande av rätten att begära 

ersättning om regeringen eller andra 

tjänstemän var involverade i utförandet av 
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brottet. Rätten till återställande bör utövas 

i den jurisdiktion som de spolierade 

medlen överfördes till. Om de 

myndigheter som har rätt att ingripa som 

civilrättslig part utnyttjade brottet till egen 

fördel, bör ett utsett organ eller en icke-

statlig organisation utöva rätten till 

ersättning i brottsoffrens namn. Eventuell 

återstående egendom ska förfogas över i 

enlighet med punkt 2. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  247 

Monica Macovei 

 

Förslag till förordning 

Artikel 31 – punkt 3 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

3. Om en rättslig myndighet i den 

utfärdande staten har utfärdat ett beslut om 

att ersätta eller återställa egendom till 

brottsoffret, ska motsvarande belopp, så 

länge det inte överstiger det förverkade 

beloppet, tillfalla den utfärdande staten för 

ersättning eller återställande till 

brottsoffret. Eventuell återstående 

egendom ska förfogas över i enlighet med 

punkt 2. 

3. Om en rättslig myndighet i den 

utfärdande staten har utfärdat ett beslut om 

att ersätta eller återställa egendom till 

brottsoffret, ska motsvarande belopp, så 

länge det inte överstiger det förverkade 

beloppet, tillfalla den utfärdande staten, 

endast för ersättning eller återställande till 

brottsoffret. Eventuell återstående 

egendom ska förfogas över i enlighet med 

punkt 2. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  248 

Barbara Spinelli 

 

Förslag till förordning 

Artikel 31 – punkt 4 – led aa (nytt) 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 (aa) Varje medlemsstat ska vidta 

nödvändiga åtgärder, bland annat genom 
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att inrätta ett nationellt centralorgan för 

att säkerställa adekvat förvaltning av 

sådan fryst egendom som eventuellt ska 

förverkas senare och av förverkad 

egendom. Sådan egendom ska 

öronmärkas som prioriterad för 

ersättning till brottsoffren, brottsoffrens 

familjer och företag som är offer för 

organiserad brottslighet samt för projekt 

av allmänt intresse och samhällsnytta. 

Or. en 

Motivering 

Skuggföredraganden instämmer med föredraganden att ”[d]et är viktigt att i 

medlemsstaterna främja en optimal förvaltning av fryst och förverkad egendom och 

användning av den för sociala ändamål, för att ge ersättning till den organiserade 

brottslighetens offer, till brottsoffrens familjer och till drabbade företag, eller för att bekämpa 

den organiserade brottsligheten”. 

 

Ändringsförslag  249 

Barbara Spinelli 

 

Förslag till förordning 

Artikel 31 – punkt 4 – led ba (nytt) 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 (ba) Egendom som frysts, men som inte 

därefter förverkas, ska omedelbart 

återlämnas. De villkor eller 

förfaranderegler som reglerar 

återlämnandet av sådan egendom ska 

fastställas av nationell rätt. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  250 

Barbara Spinelli 

 

Förslag till förordning 

Artikel 31 – punkt 4 – led c 
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Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(c) Egendomen får användas för 

allmännyttiga eller sociala ändamål i den 

verkställande staten i enlighet med dess 

lagstiftning, med förbehåll för den 

utfärdande statens samtycke. 

(c) Egendomen får användas för 

allmännyttiga eller sociala ändamål i den 

verkställande staten i enlighet med dess 

lagstiftning. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  251 

Salvatore Domenico Pogliese 

 

Förslag till förordning 

Artikel 31 – punkt 4a (ny) 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 4a. Varje medlemsstat ska vidta 

nödvändiga åtgärder, särskilt genom 

inrättande av en nationell fond, för att 

garantera lämplig ersättning till familjer 

till poliser och offentliga tjänstemän som 

avlidit till följd av sin tjänsteutövning 

samt till poliser och offentliga tjänstemän 

som har fått bestående invaliditet till följd 

av sin tjänsteutövning. Varje medlemsstat 

ska se till att en del av de förverkade 

tillgångarna ingår i denna fond. 

Or. it 

 

Ändringsförslag  252 

Salvatore Domenico Pogliese 

 

Förslag till förordning 

Artikel 31 – punkt 4b (ny) 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 4b. Medlemsstaterna ska överföra en 

del av intäkterna från de förverkade 

tillgångarna till unionens budget, för att 

finansiera den verksamhet som bedrivs 
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inom Europol och det europeiska 

centrumet mot terrorism. 

Or. it 

 

Ändringsförslag  253 

Salvatore Domenico Pogliese 

 

Förslag till förordning 

Artikel 31 – punkt 4c (ny) 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 4c. Varje medlemsstat ska vidta de 

åtgärder som behövs för att inrätta ett 

behörigt nationellt organ som ska 

säkerställa förvaltning av förverkad 

egendom och en adekvat förvaltning av 

fryst egendom som eventuellt ska 

förverkas senare. Den förverkade 

egendomen ska i första hand gå till de 

lokalsamhällen som direkt drabbas av 

kriminella organisationers verksamhet 

eller terroristdåd. Egendomen bör 

användas för allmännyttiga eller sociala 

ändamål i enlighet med ifrågavarande 

stats lagstiftning. 

Or. it 

 

Ändringsförslag  254 

Salvatore Domenico Pogliese 

 

Förslag till förordning 

Artikel 31 – punkt 5 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

5. Den utfärdande myndigheten ska 

underrätta den verkställande myndigheten 

om det beslut som avses i punkterna 3 och 

4 d. Om ett förfarande för att ersätta eller 

återställa egendom till brottsoffret är 

pågående i den utfärdande staten ska den 

5. Den utfärdande myndigheten ska 

underrätta den verkställande myndigheten 

om det beslut som avses i punkterna 3 och 

4 d på ett sätt som möjliggör framställning 

av en skriftlig uppteckning. Om ett 

förfarande för att ersätta eller återställa 
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verkställande staten hålla inne förfogandet 

av den förverkade egendomen till dess att 

den verkställande myndigheten underrättats 

om beslutet. 

egendom till brottsoffret är pågående i den 

utfärdande staten ska den verkställande 

staten hålla inne förfogandet av den 

förverkade egendomen till dess att den 

verkställande myndigheten underrättats om 

beslutet. 

Or. it 

 

Ändringsförslag  255 

Salvatore Domenico Pogliese 

 

Förslag till förordning 

Artikel 32 – punkt 2 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

2. Om den verkställande staten har 

haft kostnader som den anser vara stora 

eller exceptionella, får den verkställande 

myndigheten föreslå för den utfärdande 

myndigheten att kostnaderna ska delas. 

Den utfärdande myndigheten ska beakta ett 

sådant förslag på grundval av detaljerade 

specifikationer från den verkställande 

myndigheten. 

2. Om den verkställande staten har 

haft kostnader som den anser vara stora 

eller exceptionella, får den verkställande 

myndigheten föreslå för den utfärdande 

myndigheten att kostnaderna ska delas. 

Den utfärdande myndigheten ska beakta ett 

sådant förslag på grundval av detaljerade 

specifikationer från den verkställande 

myndigheten och ska underrätta den 

verkställande myndigheten om sina 

slutsatser, på ett sätt som möjliggör 

framställning av en skriftlig uppteckning. 

Or. it 

Ändringsförslag  256 

Barbara Spinelli 

 

Förslag till förordning 

Artikel 32a (ny) 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 Artikel 32a 

 Garantier 

 1. Medlemsstaterna ska vidta de 

åtgärder som krävs för att se till att 

personer som berörs av de åtgärder som 
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föreskrivs enligt denna förordning har 

rätt till ett effektivt rättsmedel och en 

opartisk domstol så att deras rättigheter 

tillvaratas. 

 2. Medlemsstaterna ska göra det 

faktiskt möjligt för de personer vars 

egendom berörs att bestrida beslutet om 

frysning inför domstol i enlighet med 

förfaranden som föreskrivs i nationell 

rätt. 

 3. Medlemsstaterna ska se till att 

tidsfristerna för att utnyttja rättsmedlen är 

samma som de som föreskrivs i liknande 

inhemska ärenden och att de tillämpas så 

att berörda parter garanteras en faktisk 

möjlighet att utnyttja dessa rättsmedel. 

 4. Utan att det påverkar 

tillämpningen av direktiven 2012/13/EU 

och 2013/48/EU ska personer vars 

egendom berörs av beslutet om 

förverkande ha rätt att få tillgång till en 

advokat under hela 

förverkandeförfarandet såvitt gäller 

fastställande av vinningen och 

hjälpmedlen, så att de kan tillvarata sina 

rättigheter. De berörda personerna ska 

informeras om att de har denna rätt. 

 5. Inom ramen för de rättsmedel som 

avses i punkt 2 ska berörda personer ha 

en faktisk möjlighet att bestrida 

omständigheterna i målet, däribland de 

konkreta uppgifter och det tillgängliga 

bevismaterial som ligger till grund för att 

den berörda egendomen anses vara 

egendom som härrör från brottsliga 

handlingar. 

 6. Tredje man ska ha rätt att hävda 

äganderätt eller annan egendomsrätt. 

 8. När brottsoffer som en följd av ett 

brott har ersättningsanspråk mot en 

person som är föremål för en 

förverkandeåtgärd som föreskrivs i denna 

förordning, ska medlemsstaterna vidta de 

åtgärder som krävs för att se till att 

förverkandeåtgärden inte hindrar dessa 



 

AM\1138070SV.docx 103/111 PE612.375v01-00 

 SV 

brottsoffer från att begära ersättning. 

 9. Den utfärdande myndigheten och 

den verkställande myndigheten ska 

underrätta varandra om de rättsmedel 

som används mot utfärdandet, 

erkännandet eller verkställigheten av ett 

beslut om frysning eller förverkande. 

Or. en 

Motivering 

Skuggföredraganden instämmer med föredraganden att man bör ”anpassa bestämmelserna i 

denna förordning till direktiv 2014/42/EU, och klargöra och förstärka bestämmelserna om 

rättigheter och garantier i samband med rättsförfaranden”. 

 

Ändringsförslag  257 

Monica Macovei 

 

Förslag till förordning 

Artikel 33 – punkt 1 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

1. Varje berörd part, inbegripet tredje 

man i god tro, ska ha tillgång till 

rättsmedel, inbegripet de som anges i 

artikel 8 i direktiv 2014/42/EU, mot 

erkännande och verkställighet av ett beslut 

i enlighet med artiklarna 8 och 17 i syfte att 

bevara dennes rättigheter. Rättsmedel ska 

sökas vid domstol i den verkställande 

staten i enlighet med den statens nationella 

lagstiftning. Talan får ha suspensiv 

verkan enligt lagstiftningen i den 

verkställande staten. 

1. Varje berörd part, inbegripet tredje 

man i god tro, ska ha tillgång till 

rättsmedel, inbegripet de som anges i 

artikel 8 i direktiv 2014/42/EU, mot 

erkännande och verkställighet av ett beslut 

i enlighet med artiklarna 8 och 17 i syfte att 

bevara dennes rättigheter. Rättsmedel mot 

erkännande och verkställighet av ett 

beslut om frysning eller förverkande ska 

sökas vid domstol i den verkställande 

staten i enlighet med den statens nationella 

lagstiftning. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  258 

Barbara Spinelli 

 

Förslag till förordning 

Artikel 33 – punkt 2 
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Kommissionens förslag Ändringsförslag 

2. De materiella grunderna för 

utfärdandet av beslutet om frysning eller 

förverkande får inte bestridas inför en 

domstol i den verkställande staten. 

utgår 

Or. en 

 

Ändringsförslag  259 

Monica Macovei 

 

Förslag till förordning 

Artikel 33 – punkt 2 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

2. De materiella grunderna för 

utfärdandet av beslutet om frysning eller 

förverkande får inte bestridas inför en 

domstol i den verkställande staten. 

2. De materiella grunderna för 

utfärdandet av beslutet om frysning eller 

förverkande får inte bestridas inför en 

domstol i den verkställande staten. Endast 

den utfärdande staten får fatta beslut om 

ansökningar om omprövning av beslutet 

om förverkande. Principen för res 

judicata av ett slutligt beslut får inte 

överträdas vare sig i den utfärdande eller i 

den verkställande staten när omprövning 

av beslutet om förverkande beviljas. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  260 

Eva Joly 

 

Förslag till förordning 

Artikel 33 – punkt 2 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

2. De materiella grunderna för 

utfärdandet av beslutet om frysning eller 

förverkande får inte bestridas inför en 

domstol i den verkställande staten. 

2. De materiella grunderna för 

utfärdandet av beslutet om frysning eller 

förverkande får inte bestridas inför en 

domstol i den verkställande staten, utom 

när ett beslut utfärdas utan slutlig 
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fällande dom inom ramen för 

straffrättsliga förfaranden. 

Or. en 

Motivering 

Beslut om förverkande utan föregående fällande dom kan strida mot presumtionen om oskuld, 

eftersom det tar egendom från medborgare som inte dömts för något brott. Berörd person bör 

kunna väcka talan i den verkställande staten utifrån de materiella grunderna för utfärdandet 

av beslutet, om beslutet inte grundas på ett tidigare förverkande. 

 

Ändringsförslag  261 

Nuno Melo, Axel Voss 

 

Förslag till förordning 

Artikel 33 – punkt 2 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

2. De materiella grunderna för 

utfärdandet av beslutet om frysning eller 

förverkande får inte bestridas inför en 

domstol i den verkställande staten. 

2. Utan att det påverkar de 

grundläggande garantierna och 

rättigheterna i den verkställande staten, 

får de materiella grunderna för utfärdandet 

av beslutet om frysning eller förverkande 

inte bestridas inför en domstol i den 

verkställande staten. 

Or. en 

Motivering 

Jag stöder det ändringsförslag som föredraganden inför och som återger den text som antogs 

i direktiv 2014/41/EU om en europeisk utredningsorder på det straffrättsliga området, som 

jag var föredragande för. I det direktiv som anges stärks principen för ömsesidigt erkännande 

av rättsliga avgöranden inom området för straffrättsligt samarbete, som bör användas som en 

modell för framtida instrument för ömsesidigt erkännande. 

 

Ändringsförslag  262 

Emilian Pavel, Birgit Sippel, Maria Grapini 

 

Förslag till förordning 

Artikel 33 – punkt 2 
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Kommissionens förslag Ändringsförslag 

2. De materiella grunderna för 

utfärdandet av beslutet om frysning eller 

förverkande får inte bestridas inför en 

domstol i den verkställande staten. 

2. De materiella grunderna för 

utfärdandet av beslutet om frysning eller 

förverkande får bestridas endast i talan 

som väcks i den utfärdande staten, utan 

att detta påverkar garantierna avseende 

de grundläggande rättigheterna i den 

verkställande staten. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  263 

Monica Macovei 

 

Förslag till förordning 

Artikel 33 – punkt 2a (ny) 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 2a. Mot bakgrund av de materiella 

grunderna för utfärdandet av beslutet om 

frysning eller förverkande som avgörs i 

domstolens slutliga beslut ska en ansökan 

om prövning avvisas. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  264 

Eva Joly 

 

Förslag till förordning 

Artikel 35 – stycke 1 – inledningen 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

Medlemsstaterna ska regelbundet samla in 

uttömmande statistik från de relevanta 

myndigheterna och bevara denna. Den 

statistik som samlats in ska varje år 

översändas till kommissionen och ska, 

utöver den som anges i artikel 11.2 i 

direktiv 2014/42/EU, inbegripa följande: 

Medlemsstaterna ska regelbundet samla in 

uttömmande statistik från de relevanta 

myndigheterna och från den centrala 

myndigheten i enlighet med artikel 27.2 

och bevara denna. Den statistik som 

samlats in ska var sjätte månad översändas 

till kommissionen och ska, utöver den som 

anges i artikel 11.2 i direktiv 2014/42/EU, 
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inbegripa följande: 

Or. en 

 

Ändringsförslag  265 

Eva Joly 

 

Förslag till förordning 

Artikel 35 – stycke 1a (nytt) 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 Kommissionen ska årligen överlämna en 

rapport till Europaparlamentet, rådet och 

Europeiska ekonomiska och sociala 

kommittén med en sammanställning av 

inlämnad statistik och en åtföljande 

jämförande analys. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  266 

Eva Joly 

 

Förslag till förordning 

Artikel 38 – avdelning 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

Översynsklausul Rapport- och översynsklausul 

Or. en 

 

Ändringsförslag  267 

Eva Joly 

 

Förslag till förordning 

Artikel 38 – stycke 1 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

Senast den [fem år från det datum då denna Senast den [tre år från det datum då denna 
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förordning börjar tillämpas] ska 

kommissionen lägga fram en rapport om 

tillämpningen av denna förordning för 

Europaparlamentet, rådet och Europeiska 

ekonomiska och sociala kommittén. 

Rapporten ska vid behov åtföljas av förslag 

till ändring av denna förordning. 

förordning börjar tillämpas] och därefter 

vart tredje år ska kommissionen lägga 

fram en rapport om tillämpningen av denna 

förordning för Europaparlamentet, rådet 

och Europeiska ekonomiska och sociala 

kommittén. Rapporten ska bland annat 

inbegripa följande delar: 

 (a) En översikt över den statistik som 

medlemsstaterna tillhandahåller enligt 

artikel 35  

 (b)  En bedömning av eventuella 

effekter av gränsöverskridande beslut om 

frysning och förverkande på 

grundläggande fri- och rättigheter samt 

rättsstaten. 

 Rapporten ska vid behov åtföljas av förslag 

till ändring av denna förordning. 

Or. en 

Motivering 

Kommissionen bör regelbundet rapportera om statistiken och om möjlig effekt på de 

grundläggande rättigheterna, för att vid behov lägga fram en översyn av denna förordning. 

 

Ändringsförslag  268 

Monica Macovei 

 

Förslag till förordning 

Bilaga I – avsnitt H – led 3 – led □ 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

□ Bedrägeri och bedrägerirelaterade 

brott enligt definitionen i direktiv 

2017/xxx/EU om bekämpning genom 

straffrättsliga bestämmelser av bedrägerier 

som riktar sig mot unionens ekonomiska 

intressen 

□ Bedrägeri och bedrägerirelaterade 

brott enligt definitionen i direktiv 

2017/xxx/EU om bekämpning genom 

straffrättsliga bestämmelser av bedrägerier 

som riktar sig mot unionens ekonomiska 

intressen, inklusive skattebedrägeri och 

skatteundandragande 

Or. en 
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Ändringsförslag  269 

Monica Macovei 

 

Förslag till förordning 

Bilaga I – avsnitt H – led 3 – led □ 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

□ Tvätt av vinning av brott □ Tvätt av vinning av brott, inklusive 

självtvätt 

Or. en 

 

Ändringsförslag  270 

Monica Macovei 

 

Förslag till förordning 

Bilaga I – avsnitt H – led 3 – led □ 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

□ It-brottslighet □ It-brottslighet och all annan it-

relaterad brottslighet 

Or. en 

 

Ändringsförslag  271 

Eva Joly 

 

Förslag till förordning 

Bilaga I – avsnitt H – led 3a (nytt) 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 3a. Bestraffas det brott för vilket 

beslutet om förverkande utfärdas i den 

utfärdande staten med fängelse eller 

annan frihetsberövande åtgärd i minst två 

år enligt den utfärdande statens 

lagstiftning och ingår det i den 

förteckning över brott som anges nedan? 

(kryssa för tillämplig ruta) 

 □ skattebedrägeri, grovt skattebedrägeri 

och skatteundandragande 
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Or. en 

 

Ändringsförslag  272 

Eva Joly 

 

Förslag till förordning 

Bilaga I – avsnitt M – stycke 1 – inledningen 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

Om en central myndighet har fått ansvar 

för administrativt översändande och 

mottagande av beslut om förverkande i den 

utfärdande staten: 

En central myndighet med ansvar för att 

bistå behöriga myndigheter, registrera 

alla de beslut om förverkande som 

översänds och tas emot på nationell nivå 

samt effektivisera översändande och 

mottagande av beslut om förverkande 

enligt artikel 27.2: 

Or. en 

 

Ändringsförslag  273 

Eva Joly 

 

Förslag till förordning 

Bilaga II – avsnitt I – led 3a (nytt) 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 3a. Bestraffas det brott för vilket 

beslutet om frysning utfärdas i den 

utfärdande staten med fängelse eller 

annan frihetsberövande åtgärd i minst två 

år enligt den utfärdande statens 

lagstiftning och ingår det i den 

förteckning över brott som anges nedan? 

(markera relevant ruta) 

 □ skattebedrägeri, grovt skattebedrägeri 

och skatteundandragande 

Or. en 

 

Ändringsförslag  274 
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Eva Joly 

 

Förslag till förordning 

Bilaga II – avsnitt M – stycke 1 – inledningen 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

Om en central myndighet har fått ansvar 

för administrativt översändande och 

mottagande av beslut om frysning i den 

utfärdande staten: 

En central myndighet med ansvar för att 

bistå behöriga myndigheter, registrera 

alla de beslut om frysning som översänds 

och tas emot på nationell nivå samt 

effektivisera översändande och mottagande 

av beslut om frysning enligt artikel 27.2: 

Or. en 

 


