
DT\913961SL.doc PE496.559v01-00

SL SL

EVROPSKI PARLAMENT 2009 - 2014

Posebni odbor za organizirani kriminal, korupcijo in pranje denarja

1.10.2012

DELOVNI DOKUMENT
o organiziranem kriminalu

Posebni odbor za organizirani kriminal, korupcijo in pranje denarja

Poročevalec: Salvatore Iacolino



PE496.559v01-00 2/12 DT\913961SL.doc

SL

I. Uvod: področje uporabe in namen tega dokumenta

Kot je navedeno v mandatu, ki mu je bil zaupan1, mora Posebni odbor za organiziran 
kriminal, korupcijo in pranje denarja predložiti vmesno in končno poročilo o priporočilih za 
ukrepe in pobude, ki bi jih bilo treba sprejeti.

Poročevalec bo pripravil ta poročila na podlagi treh delovnih dokumentov, ki bodo, ob 
upoštevanju objektivne medsebojne povezanosti obravnavanih pojavov, osredotočeni na 
organizirani kriminal, korupcijo oziroma pranje denarja.

Ta dokument naj bi torej bil – tudi glede na dragoceni prispevek predstavitev, ki jih je doslej 
organiziral posebni odbor – smernica za razvoj zakonodaje na področju organiziranega 
kriminala na ravni Evropske unije in na ravni držav članic. Omogočil bi naj bolj globalno 
oceno pojava organiziranega kriminala in s tem učinkovitejšo evropsko in nacionalno 
zakonodajo.

II. Organizirani kriminal: opredelitev in razsežnost vseevropskega (in svetovnega) 
pojava

Najprej lahko ugotovimo, da niti v strokovnih krogih ni soglasne univerzalne opredelitve 
organiziranega kriminala2.

Kot je znano, je Evropska unija sprejela opredelitev na zakonodajni ravni, ki je bila podlaga 
za pomembne mednarodnopravne instrumente, ki so hkrati tudi vplivali nanjo (za podrobnejšo 
obravnavo glej odstavek IV). Vendar pa bi bilo morda mogoče dati prednost sociološkemu (in 
pragmatičnemu) pristopu, ki izhaja iz celote dejanskih opažanj, teoretičnih predpostavk in 

                                               
1 Glej Sklep Evropskega parlamenta z dne 14. marca 2012 o ustanovitvi posebnega odbora za organiziran 
kriminal, korupcijo in pranje denarja, njegovih pristojnostih, številčni sestavi in mandatu, odstavek 4.
2 Dejansko problem ni več izključno teoretičen v trenutku, ko se mora zlasti v okviru pravosodnega in 
policijskega sodelovanja – predvsem na področju izmenjave podatkov o določenih kaznivih dejanjih – vsaka 
stranka natančno strinjati, kaj naj se šteje za pojav organiziranega kriminala.
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pravnih opredelitev, pripravljenih v evropskem in mednarodnem okviru1, in ki bi povzel 
pojavne oblike kriminala in njihove značilnosti v današnjem času.

S tega vidika bi hudodelsko združbo vsekakor lahko opredelili kot strukturirano skupino, ki jo 
sestavljata več kot dve osebi, ki obstaja dlje časa in usklajeno deluje z namenom, da z 
ustrahovanjem neposredno ali posredno pridobi finančne ali druge premoženjske koristi, in ki 
resno ogroža ekonomsko in socialno kohezijo Evropske unije in njenih držav članic, s tem pa 
tudi sam enotni trg.

Poročevalec predlaga zlasti izhajanje iz osnove, ki določa, da so za organizirani kriminal 
značilni tajnost strukture, prilagojenost sodobnemu, odpor proti zatiranju, geografsko širjenje, 
vrivanje v družbeno-ekonomske strukture in neodvisnost organizacijske strukture od 
posameznih članov. Po teh lastnostih ločimo organizirani kriminal od navadnih hudodelskih 
tolp, saj slednjih ne zaznamuje dolgoročna „podjetniška“ naravnanost, ki je značilna za 
mafije.

Še posebej zaskrbljujoče je, da je ta naravnanost prevzela nadnacionalni značaj. Organizirani 
kriminal ni več zgodovinsko in ozemeljsko omejen pojav: tradicionalne organizacije 
mafijskega tipa v nekaterih regijah2 sicer še naprej nadzorujejo svoje ozemlje, vendar pa so 
postopoma razširile svoja vplivna območja z izkoriščanjem novih priložnosti, ki jih ponujata 
gospodarska globalizacija in tehnološki razvoj3, in se povezale s hudodelskimi skupinami iz 
drugih držav ter si z njimi razdelile trge in vplivna območja.

Takšen je najnovejši obraz organiziranega kriminala, ki postaja vedno bolj podoben 
mednarodnemu podjetju, za katerega je značilno hkratno zagotavljanje različnih vrst 
nezakonitega blaga in storitev. Organizirani kriminal je torej sam postal gospodarstvo in z 
izkoriščanjem velikih finančnih virov, pridobljenih s svojimi nezakonitimi dejavnostmi, 
deluje z velikansko konkurenčno prednostjo, ki na goljufivi način spreminja sistem: razpolaga 
s skoraj neomejenimi finančnimi sredstvi, pridobljenimi na nezakonit način, tekmecev pa se 
lahko znebi z ustrahovanjem in nasiljem4.

Organizirani kriminal torej deluje dvojno: po eni strani se hudodelske združbe ukvarjajo z 
vedno večjim številom zakonitih gospodarskih dejavnosti, po drugi pa upravljajo svoje 
tradicionalne nezakonite dejavnosti z izrazito podjetniškimi metodami, pri tem pa načine 
vodenja in dobičke izmenjujejo med obema področjema.

Vsaj na območjih, kjer se tradicionalno pojavljajo hudodelske združbe, lahko tudi opazimo, 
da je vpletenost slednjih v gospodarstvo odvisna od stopnje revščine in stopnje „dovzetnosti“ 
okolja, kar torej pomeni, da krhkost proizvodnega sistema, nezadostna konkurenčnost v 

                                               
1 Glej člen 1 Okvirnega sklepa Sveta 2008/841/PNZ z dne 24. oktobra 2008 o boju proti organiziranemu 
kriminalu in člen 2(1)(a) in (c) Konvencije Združenih narodov proti mednarodnemu organiziranemu kriminalu, 
ki jo je sprejela Generalna skupščina z resolucijo št. 55/25 z dne 15. novembra 2000.
2 Pomislimo na primer na mafijske organizacije Cosa Nostra na Siciliji, camorra v Kampanji in 'ndrangheta v 
Kalabriji.
3 Zlasti tiste, ki so povezane s komunikacijskimi protokoli prek interneta in so zaradi tega težko izsledljive.
4 Prav tako ni mogoče zamolčati dejstva, da se mafije poslužujejo tudi sivega območja dogovarjanja z drugimi 
subjekti (podjetja, lokalne uprave itd.), ki sicer niso povezani s strukturo hudodelskih združb, vendar imajo z 
njimi poslovne odnose v obojestransko korist.
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primerjavi z razvitejšimi območji, odsotnost ustreznih vlaganj tudi iz tujine, razširjenost 
neformalne ekonomije, nezaupanje v institucije, nizka stopnja vključenosti v izobraževanje, 
privlačnost hudodelstva zlasti med mladimi, ki jim sicer grozi brezposelnost, in razširjenost 
klientelizma ustvarjajo idealno okolje, v katerem lahko uspeva organizirani kriminal.

Hkrati pa so manjše možnosti za rast tudi posledica prisotnosti kriminala, kajti ko si 
organizirani kriminal nezakonito prilasti sredstva lokalnega gospodarstva in ko nad svobodno 
konkurenco in tržno usmerjenostjo prevladajo plenilska in nepoštena ravnanja, se ljudje za 
podjetništvo raje ne odločajo več1.

To žal velja tudi za območja, na katera so se hudodelske združbe razširile v novejšem času:
vpliv na gospodarstvo, družbo in na lokalne institucije je na različnih ravneh vedno bolj 
očiten2. Spremenila se je sposobnost vrivanja hudodelskih združb, ki so se iz parazitskih 
izkoriščevalk gospodarskih virov (z grožnjami, krajami, izsiljevanjem, poškodbami itd.) 
razvile v prava komercialna podjetja, ki poslujejo v sektorjih, kakršni so javne gradnje, 
promet, veleprodaja, upravljanje z odpadki, obnovljivi viri energije in še marsikateri drugi. To 
se na številnih območjih Evropske unije dogaja iz več razlogov: 1) objektivna privlačnost 
novih trgov in posledične možnosti pranja nezakonito pridobljenega denarja; 2) selitev 
kontaktnih oseb v druge države koristi nezakonitim dejavnostim podjetniškega tipa na 
ozemlju izvora (preverjeno je na primer, da nekatere hudodelske združbe vodijo trgovino z 
drogami v smeri svoje države prek zastopnikov, nameščenih neposredno v državah 
proizvajalkah in/ali v tranzitnih državah); 3) preiskovalno-sodni pritisk sili „družine“, da 
lokalno zavzemajo manj vidne položaje v skladu s strategijo skrivanja, zato raje vlagajo v 
razpršitev operativnih virov in utrditev kaznivih gospodarskih dejavnosti zunaj svojih območij 
izvora; 4) razlike (pogosto velike) med kazenskimi zakonodajami omogočajo hudodelskim 
združbam izmikanje; 5) „podružnice“ na drugih območjih lahko zagotavljajo kritje osebam na 
prostosti 3.

Prisotnost hudodelskih združb v krajih, ki so oddaljeni od kraja izvora, pa ni nujno le 
nepovezan pojav vzporedne širitve posameznih skupin. Prav nasprotno. Že dalj časa namreč 
beležimo vedno širšo nagnjenost k medsebojni pomoči med različnimi hudodelskimi 
združbami, s katero uspejo premostiti jezikovne in etnične razlike ter različne komercialne 
interese in se zbližajo v skupnih poslih, ki jim omogočajo zniževanje stroškov in višanje 
dobičkov. V takem okviru transakcije med različnimi hudodelskimi skupinami pogosto 

                                               
1 Dodati je treba, da je na območjih, za katera je značilna večja pojavnost kriminala, otežen dostop do posojil za 
zdrave družbe, zlasti majhne, zaradi visokih stroškov večjih jamstev, ki jih zahtevajo banke in ki lahko negativno 
vplivajo na vlaganja in rast samih podjetij. Težke razmere za podjetništvo na zadevnih območjih pogosto 
odvrnejo tudi neposredne naložbe iz tujine.
2 Europol je v letnem poročilu o nevarnosti na področju organiziranega kriminala OCTA 2011 v Evropi določil 
pet vozlišč nedovoljene trgovine: severozahod (Belgija in Nizozemska), severovzhod (baltske države), 
jugovzhod (Bolgarija, Romunija in Grčija), jug (južna Italija) in jugozahod (Španija in Portugalska). Te stične 
točke so tudi središča hudodelske logistike, v katera se stekajo nezakoniti tokovi iz številnih virov in katerih 
vpliv se širi na celotno Evropsko unijo, v tolikšni meri, da sama ne samo omogočajo nedovoljeno trgovino, 
ampak tudi prispevajo k odpiranju novih kriminalnih trgov, s tem pa organiziranemu kriminalu zagotavljajo nove 
priložnosti za dobiček.
3 S tem lahko v Evropi razložimo tudi razširjeno prisotnost hudodelskih združb, ki so zgodovinsko nastale 
drugje: preiskovalni organi se na primer zavedajo, da je, čeprav na drugačne načine in z drugačno intenzivnostjo, 
Cosa Nostra aktivna tudi v Španiji, na Nizozemskem, v Grčiji in na Madžarskem; 'ndrangheta v Nemčiji, 
Španiji in na Nizozemskem, camorra v Nemčiji, na Nizozemskem, v Španiji, na Poljskem in v Romuniji.
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potekajo v obliki menjalne trgovine, s katero se izognejo tudi nadzoru organov oblasti.

III. Značilni načini delovanja organiziranega kriminala

Preučitev tipičnih načinov delovanja hudodelskih skupin pokaže, da so postale večstranske 
tako na področju „blaga“ kot na področju „dejavnosti“, s katerimi se ukvarjajo. To je toliko 
bolj izrazito, kolikor bolj je organizirani kriminal znal prevzeti nove oblike, prepletene v 
družbeno-ekonomsko strukturo, med drugim tudi s pomočjo naraščajoče mobilnosti 
hudodelskih skupin in uporabe modernih informacijskih tehnologij1.

Kazniva dejanja, ki so tipična za organizirani kriminal in za katera bi lahko rekli, da 
predstavljajo njegovo osnovno dejavnost (core business), hkrati povzročajo veliko škodo 
družbi in ogrožajo zlasti preživetje poštenih podjetnikov ter varnost potrošnikov: izsiljevanje, 
poškodovanje, tatvina, rop; korupcija političnih in upravnih organov; goljufije s kreditnimi 
karticami; oderuštvo; industrijska špijonaža; nezakonito pridobivanje sredstev Evropske unije;
nezakonita oddaja javnih naročil; ponarejanje živil, zdravil, pesticidov, oblačil; tihotapljenje 
cigaret, alkohola, nakita, umetnin; nezakonite stave, vnaprejšnje dogovarjanje izidov in igre 
na srečo, tudi spletne; nezakonita trgovina z ljudmi, orožjem, organi, prepovedanimi drogami, 
ogroženimi živalskimi vrstami; nezakonito odlaganje strupenih odpadkov itd.; vse to (in še 
več) poleg družbeno-ekonomskega zdravja trga ogroža tudi zdravje potrošnikov.

Prisotnost kriminala dejansko neposredno negativno vpliva na evropsko gospodarstvo in tega 
negativnega vpliva ne bi smeli zanemarjati, zlasti ne v tako težkih časih. Pomislimo samo na 
tako imenovane goljufije v Skupnosti: čeprav je samo 10 % preiskav OLAF privedlo do 
organiziranega kriminala, predstavljajo taki postopki 40 % ekonomske vrednosti, ki jo 
preiskuje urad. Pomislimo tudi na škodo, ki jo država utrpi zaradi izpada carinskih in davčnih 
prihodkov zaradi tihotapskega blaga: ocenjuje se, da znaša izguba samo zaradi cigaret 10 
milijard EUR v Evropi in 50 milijard EUR v svetu. Pomislimo še na vpliv na trg dela, ki ga 
povzročata izkoriščanje nezakonite delovne sile v sektorjih, kakršni so kmetijstvo, ribištvo, 
gradbeništvo in tekstilna industrija, ter socialni damping zaradi nizke cene delovne sile. Tukaj 
pa je še ponarejanje evra: čeprav upada, je to še vedno zaskrbljujoč pojav, ki obsega okoli 310 
000 bankovcev, zaseženih v drugi polovici leta 2011 v Evropi in drugod po svetu.

Že večkrat je bil omenjen prehod od nasilne kriminalitete k vrivanju v zakonito gospodarstvo, 
ki ima dvojne posledice: a) malo sektorjev je varnih pred kriminaliteto, ki nadzoruje vedno 
več formalno zakonitih dejavnosti (hoteli, restavracije, veleblagovnice, avtobusni promet, 
diskoteke itd.); b) nasilje, ki je bilo vedno značilno za organizirani kriminal, se danes 
uporablja za prevzem oblasti in pridobivanje gospodarskih virov, pa tudi za samo preživetje 
organizacije, kadar je ogrožena.

Očitno je, da gospodarska kriza v teh letih organiziranega kriminala ni prizadela, ampak mu je 
celo koristila. Po eni strani se države v težavah nagibajo k zmanjševanju sredstev za boj proti 
                                               
1 Internet na primer precej olajšuje številne, tudi tradicionalne kriminalne dejavnosti. Poleg kibernetske 
kriminalitete v ožjem pomenu besede, goljufij s plačilnimi karticami, razširjanja otroške pornografije in 
avdiovizualnega piratstva, je danes velik del interneta postal sredstvo za prodajo nedovoljenih substanc, 
novačenje in prodajo žrtev nezakonite trgovine z ljudmi, nezakonito priseljevanje, prodajo ponaredkov, trgovino 
z ogroženimi vrstami in številne druge kriminalne dejavnosti. Veliko se uporablja tudi kot sredstvo za 
komunikacijo med hudodelskimi skupinami in kot instrument za pranje denarja.
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organiziranemu kriminalu in korupciji. Po drugi strani pa imajo podjetja na splošno, ne glede 
na velikost, težave pri dostopanju do kreditov, ker banke, ki imajo težave z likvidnostjo, 
zahtevajo vedno večje garancije. Jasno je torej, da se bodo nekatera podjetja, zlasti manjša, 
morala opreti na oderuška posojila, s tem pa bodo omogočila organiziranemu kriminalu 
hitrejše vrivanje v zakonito gospodarstvo.

IV. Pregledna analiza veljavnih instrumentov za boj proti organiziranemu kriminalu

Evropska unija je glede na širjenje pojava kriminala, ki je že dobil vseevropske oziroma 
svetovne razsežnosti, že sprejela zakonske instrumente za boj proti mednarodnemu 
organiziranemu kriminalu. To je zlasti Okvirni sklep Sveta 2008/841/PNZ z dne 24. oktobra 
2008 o boju proti organiziranemu kriminalu, skupaj z drugimi instrumenti, kot so na primer 
Okvirni sklep Sveta 2002/584/PNZ z dne 13. junija 2002 o evropskem nalogu za prijetje in 
postopkih predaje med državami članicami, Okvirni sklep Sveta 2005/212/PNZ z dne 24.
februarja 2005 o zaplembi premoženjske koristi, pripomočkov in premoženja, ki so povezani 
s kaznivimi dejanji, katerega revizija je v pripravi1, in Sklep Sveta 2001/427/PNZ z dne 28.
maja 2001 o vzpostavitvi Evropske mreže za preprečevanje kriminala, Direktiva 2011/36/EU 
Evropskega parlamenta in Sveta z dne 5. aprila 2011 o preprečevanju trgovine z ljudmi in 
boju proti njej ter zaščiti njenih žrtev in o nadomestitvi Okvirnega sklepa Sveta 
2002/629/PNZ ter Direktiva 2011/93/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 13. decembra 
2011 o boju proti spolni zlorabi in spolnemu izkoriščanju otrok ter otroški pornografiji in 
nadomestitvi Okvirnega sklepa Sveta 2004/68/PNZ.

Omeniti je treba tudi Sklep Sveta 2009/426/PNZ z dne 16. decembra 2008 o okrepitvi 
Eurojusta in spremembi Sklepa 2002/187/PNZ o ustanovitvi Eurojusta za okrepitev boja proti 
težjim oblikam kriminala in Sklep Sveta z dne 6. aprila 2009 o ustanovitvi Evropskega 
policijskega urada (Europol).

Kljub vsem tem spoštovanja vrednim poskusom uskladitve nacionalnih zakonodaj pa je 
organizirani kriminal še vedno predmet različnih interesov držav članic, enako kot stopnja 
vrivanja in nevarnosti hudodelskih združb, ki delujejo na njihovih ozemljih. V nekaterih 
državah, na primer na Danskem in na Švedskem, sploh ni posebnih kazenskih določb v zvezi 
s hudodelskimi združbami, druge pa imajo določbe, ki natančno določajo (in kaznujejo) 
hudodelske združbe mafijskega tipa, na primer v Italiji, kjer velja kodeks protimafijskih 
zakonov2. Druge evropske države imajo nešteto drugih vmesnih rešitev, ki pri kriminalizaciji 
ravnanja upoštevajo najrazličnejše elemente: na primer zarotniški namen v Združenem 
kraljestvu, namenska kazniva dejanja v Španiji, oboroženost združb v Latviji.

Glede na tako neusklajenost med državami članicami Evropske unije bi bilo treba čim bolj 
jasno opredeliti kazniva dejanja, na podlagi česar bi se bilo mogoče učinkoviteje bojevati 
proti organiziranemu kriminalu3.

                                               
1 Glej predlog direktive Evropskega parlamenta in Sveta o zamrznitvi in zaplembi premoženjske koristi, 
pridobljene s kaznivim dejanjem, v Evropski uniji (COM(2012) 85 final)
2 Glej zakonsko uredbo št. 159 z dne 6. septembra 2011.
3 Kot si lahko predstavljamo, razlike med kazenskimi zakonodajami koristijo hudodelskim združbam, zato si je 
treba prizadevati za uskladitev pravnih redov. Določena stopnja uskladitve na ravni Evropske unije je potrebna, 
da se zagotovi pravna varnost, tako z vidika zadevnih organov oblasti (zlasti za namene pravosodnega in 
policijskega sodelovanja), kot tudi z vidika zadevnih državljanov (zlasti zaradi uporabe načela ne bis in idem).
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V ta namen poročevalec meni, da bi bilo treba slediti italijanskemu modelu zakonodaje. V 
tem modelu so na primer tipizirane hudodelske združbe mafijskega tipa (zadevna ureditev pa 
ni izrecno razširjena tudi na druge (tudi tuje) hudodelske združbe, ne glede na njihovo lokalne 
poimenovanje) na podlagi dejstva, da se „njeni člani poslužujejo ustrahovanja na podlagi 
povezanosti ter od tod izvirajoče podreditve in obveze molčečnosti za storitev kaznivih dejanj, 
katerih namen je neposredno ali posredno pridobiti vodstvo ali kako drugače nadzor nad 
gospodarskimi dejavnostmi, koncesijami, dovoljenji, javnimi naročili ali storitvami, pridobiti 
nepravičen dobiček ali koristi zase ali za druge, ovirati ali preprečiti svobodno izvrševanje 
pravice do glasovanja oziroma pridobiti volilne glasove za svoje člane ali za druge“1.

Prednost te opredelitve je tudi, da zajema bistvo organiziranega kriminala v njegovi plenilski 
naravi, ustrahovanju in cilju pridobivanja moči in dobička2.

Vendar je razlogov za utemeljenost takega stališča še več. Italijanski model zagotavlja tudi 
posebej učinkovite postopkovne rešitve za boj proti organiziranemu kriminalu. Prvič, režim 
osamitve v zaporu, ki se lahko v določenih primerih uporabi za zapornike ob prisotnosti 
elementov, na podlagi katerih je mogoče sklepati, da obstajajo povezave s hudodelsko, 
teroristično ali subverzivno združbo (t.i. trdi zapor)3, se je v letih uporabe izkazal, zlasti zato, 
ker je zaprtim mafijskim voditeljem preprečil, da bi kljub temu, da so zaprti, še naprej vodili 
združbo (z dajanjem ukazov članom).

Drugič, po tem modelu bi se lahko zgledovali tudi glede ureditve zaplembe „predmetov, ki so 
služili ali so bili namenjeni zagrešitvi kaznivega dejanja, in predmetov, ki predstavljajo 
plačilo, rezultat ali dobiček kaznivega dejanja ali njegovo uporabo“4. Organiziranemu 
kriminalu je namreč treba preprečiti, da bi se lahko zatekel v države-zavetišča, v katerih bi 
vlagal nezakonite dobičke, ker bi bil prepričan, da jih ni mogoče zapleniti.

Italijanska zakonodaja omogoča ne le zaplembo v primeru obsodbe, ampak tudi pred tem, v 
obliki premoženjskih preventivnih ukrepov (t.i. preventivna zaplemba; vedno pa je možen 
sodni preizkus), in to ne le za premoženje, ki je neposredno ali posredno povezano z osebo v 
postopku, ampak tudi za denarne vsote ali drugo enakovredno premoženje v primeru, da bi 
zadevna oseba svoje premoženje razpršila, premestila, skrila ali razvrednotila, da bi se 
izognila izvedbi ukrepa (t.i. zaplemba enakovredne vrednosti premoženja), hkrati pa je 
zaplemba še naprej možna tudi za naslednike zadevne osebe (t.i. zaplemba pri tretjih osebah)5.

                                                                                                                                                  
Uskladitev pomaga tudi zagotoviti večjo doslednost evropskega kazenskega prava v svoji celovitosti (če se 
sodelovanje v hudodelski združbi lahko uporablja kot oteževalna okoliščina v drugih okvirih) in olajšuje 
delovanje načela vzajemnega priznavanja v kazenskih zadevah ter preiskave, ki jih izvajajo organi, kakršna sta 
Europol in Eurojust.
1 Glej člen 416 a italijanskega kazenskega zakonika.
2 Sicer pa je videti, da tudi člena 324a in 324 belgijskega kazenskega zakonika ter odstavek 278a avstrijskega 
kazenskega zakonika zavzemata podobno stališče o tem pojavu.
3 Glej člen 41 a italijanskega zakona o izvrševanja zaporne kazni (Zakon št. 354 z dne 26. julija 1975).
4 Glej člen 416 a italijanskega kazenskega zakonika.
5 Glej člen 16 in naslednji italijanskega protimafijskega zakonika (Codice italiano delle leggi antimafia). Na 
podlagi predstavitev, ki jih je organizirala naša komisija, je bilo zanimivo ugotoviti tudi, da se je nemška 
ureditev, zlasti po krvavih duisburških dogodkih 15. avgusta 2007, poskušala približati italijanskemu modelu, 
vendar pa ni predvidela tako imenovane preventivne zaplembe.
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Poročevalec zato predlaga, naj se uporaba protimafijskih preventivnih premoženjskih ukrepov 
(zaplemba brez obsodbe) razširi na celotno ozemlje Unije, tako da premoženje mafij ne bo 
varno v nobeni od 27 držav članic. Glede tega vidika v okviru odbora LIBE poteka razprava 
glede zaplembe in zasega nezakonitih premoženjskih koristi1.

Kolega Mitchell, avtor tematskega prispevka o zaplembi kot instrumentu za poseg v 
nezakonito pridobljeno premoženje, je potrdil, da mednarodno sodelovanje na področju 
zaplemb ovirajo institucionalne, pravne in operativne ovire. Na evropski ravni bi bilo 
priporočljivo, da se do leta 2014 v vseh državah članicah vzpostavijo skupni pravni standardi 
v zakonodajnem okviru, ki bo omogočil visoko raven komunikacije, izmenjave informacij in 
usklajevanja med agencijami za povrnitev premoženja.2

Vzajemno priznavanje nalogov za zaplembo in zaseg je prednostna naloga za dejansko 
sodelovanje na področju civilnega in kazenskega prava v Evropski uniji. Okrepitev 
evropskega pravnega okvira mora ustrezno upoštevati izkušnje in uspehe nekaterih držav 
članic, na primer Irske in Združenega kraljestva glede zaplembe brez kazenske obsodbe, ki 
bodo zagotovile modele in učinkovite instrumente za zaplembo in zaseg nezakonito 
pridobljenega premoženja3.

Odločilnega pomena je predvsem možnost, ki je med drugim že predvidena v italijanskem in 
španskem pravnem redu, da se premoženje, zaplenjeno mafijam, ponovno uporabi v socialne 
namene (objekti, prevozna sredstva itd.) z namenom boja proti hudodelskim združbam in 
zato, da se skupnosti vrne, kar so mafije odvzele zakonitemu gospodarstvu in civilni družbi.

Poročevalec tudi predlaga ukrepe na področju javnih razpisov, da bi tako mafijam odvzeli 
glavna sredstva za finančno oskrbovanje. Zadevni postopki so namreč pogosto vir ogromnih 
zaslužkov za hudodelske združbe, tako da bi stroga ureditev razlogov za izključitev iz 
razpisov, ki bi se uporabljala enotno v vsej Evropi, pomenila posebej učinkovit instrument za 
boj proti organiziranemu kriminalu.

V. Pomen pravosodnega in policijskega sodelovanja ter povezovanja med državami 
članicami Evropske unije in s tretjimi državami v boju proti organiziranemu kriminalu

Poleg usklajevanja (ali zbliževanja) pravnih redov, in sicer tako materialnega prava (na primer 
v zvezi s popolnejšo opredelitvijo pojava kriminala) kot tudi procesnega prava (na primer v 
zvezi z zaplembo in zasegom premoženjskih koristi, pridobljenih s kaznivim dejanjem, pa 
tudi z varstvom prič in vlogo žrtev), je treba spodbujati tudi pravosodno in policijsko 
sodelovanje ter inovativne oblike povezovanja. To mora z namenom zagotoviti varnost oseb 
potekati tako med državami članicami Evropske unije, zlasti prek razvoja možnosti, ki jih 
vsebuje Lizbonska pogodba (glej v nadaljevanju), kot tudi in predvsem s tretjimi državami.

                                               
1 Predlog direktive Evropskega parlamenta in Sveta o zamrznitvi in zaplembi premoženjske koristi, pridobljene s 
kaznivim dejanjem, v Evropski uniji (COM(2012) 85)
2 Sporočilo Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu z dne 22. novembra 2012 z naslovom „Izvajanje 
strategije notranje varnosti EU: pet korakov k varnejši Evropi" (COM(2010) 673 final).
3 Posebej zanimive so irske izkušnje, kjer lahko zaplembo odredi civilni sodnik po pretehtanju možnosti, da je 
bilo zadevno premoženje pridobljeno s kaznivim dejanjem ali pa je bilo uporabljeno za storitev kaznivega 
dejanja.
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Glede na pojave globaliziranega kriminala je namreč popolnoma logično, da mora biti enako 
intenziven tudi odgovor. Zlasti je treba doseči sporazume o mobilnosti in varnosti z mejnimi 
tretjimi državami. Tokove nezakonitega preseljevanja in trgovino z ljudmi namreč pogosto 

vodi organizirani kriminal1.

Evropski zakonodajni okvir o trgovini z ljudmi je bil dokončno opredeljen z Direktivo 
2011/36/EU o preprečevanju trgovine z ljudmi in boju proti njej ter zaščiti njenih žrtev; poleg 
tega obstajajo tudi skladne konvencije in strategije v okviru OZN, Sveta Evrope in OVSE.
Kolegica Ayala Sender je pripravila poseben prispevek na to temo in poudarila, da ima 
organizirani kriminal ogromne dobičke z žrtvami trgovine z ljudmi, ki jih s prisilo ali prevaro 
novačijo z namenom spolne zlorabe, prisilnega dela, suženjstva, kriminalnih dejavnosti, 
posvojitve ali prisilnih porok ter odvzema organov.

Zato je nujno na podlagi trdnih kazalnikov pripraviti sistem zanesljivih in primerljivih 
podatkov , brez katerega je danes težko učinkovito ukrepati na mednarodni ravni. Treba je 
tudi povečati prepoznavnost problema in ozaveščenost državljanov o teh pojavih, tako da 
uporabljanje „storitve“ žrtev ne bodo le družbeno nesprejemljivo, ampak bo omogočen tudi 
kazenski pregon oseb, ki se tega poslužujejo.2 Priporočljivi so tudi kodeksi ravnanja in 
družbene odgovornosti, ki jih prostovoljno sprejmejo podjetja, sindikati in posredniške 
agencije. Po podatkih komisarke Malmström je 79 % žrtev žensk, od teh pa je 12 % 
mladoletnic, zato je treba predvideti dodatne varnostne ukrepe za varstvo mladoletnih žrtev 
trgovine z ljudmi. Usmerjene finančne preiskave, usposabljanje policije in primerni viri za 
evropske agencije bi se lahko izkazali kot koristni za konkretno čezmejno sodelovanje med 
državami članicami in tretjimi državami, tudi prek dvostranskih sporazumov, ki jih je Unija 
sklenila v okviru zunanjega delovanja.

Na področju nezakonite trgovine se je izkazalo, da je bistvenega pomena odločno ukrepanje 
držav članic za zajezitev trgovine z drogami s spodbujanjem sodelovanja s pravosodnimi 
organi in policijo tretjih držav izvora in tranzita prepovedanih drog.

V ta namen je kolega Diaz De Mera opisal odnose med južnoameriškimi karteli in evropskimi 
hudodelskimi združbami pri proizvodnji prepovedanih drog, namenjenih na evropski trg, in 
trgovini z njimi. Trgovanje s kokainom je namreč daleč najdonosnejša dejavnost 
južnoameriških hudodelskih združb, ki se ukvarjajo s številnimi drugimi nezakonitimi 
dejavnostmi in so pogosto povezane ali pomešane z gverilci, paravojaškimi ali terorističnimi 
skupinami. Zaradi informacijskih in bančnih kontrol so se hudodelske skupine začele 

                                               
1 In dejansko se Komisija pogaja o partnerstvih za mobilnost in varnost z Moldavijo, Gruzijo, Armenijo, 
Azerbajdžanom ter s Tunizijo (pozitivni razvoj), Egiptom, Alžirijo (kjer pa se stiki poslabšali zaradi političnih 
razmer), Libijo (kjer bi želeli pred razvojem partnerstva vzpostaviti varnost na mejah) in Jordanijo.
2 Že Direktiva 2009/52/ES predvideva sankcije za delodajalce, ki zaposlujejo nezakonito prebivajoče državljane 
tretjih držav, čeprav se zavedajo, da so slednji žrtve trgovine z ljudmi. Člen 18 Direktive 2011/36/EU spodbuja 
kazenske ukrepe za „uporabnike“ na podlagi nacionalnih izkušenj s kriminalizacijo strank prostitutk (Združeno 
kraljestvo, Švedska, Finska, Bolgarija in Grčija).
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posluževati neformalnih izmenjav prepovedanih drog z drugim nezakonitim blagom in plačil 
z gotovino, ki niso sledljiva.

Kolumbijski hudodelci obvladujejo zelo obsežen uvoz droge v Evropsko unijo in so svoja 
operativna središča postavili v Španiji in na Portugalskem. Učinkovitejše zatiranje 
hudodelskih združb, ki ga zadnjih letih izvajajo kolumbijski organi oblasti, je omogočilo 
vzpon mehiških kartelov (Sinaloa in Los Zetas). Zahodna Afrika je postala pomembna 
tranzitna platforma na poti v Evropo; skupaj z zahodnim Balkanom predstavlja ključno 
vozlišče za kokain iz Latinske Amerike in za heroin, ki v Unijo prihaja prek Sueškega 
prekopa, Črnega morja in Odese1. Iberski polotok, Belgija, Nizozemska, Združeno kraljestvo, 
Francija in Italija ter baltske države so glavne vstopne točke za tihotapljenje iz Južne Amerike 
na ozemlje držav članic. Španske in portugalske organizacije so trdno povezane z 
južnoameriškimi karteli, kljub temu pa so italijanski 'ndrangheta in camorra, britanski 
preprodajalci in danske motoristične skupine razvili trdne povezave z dobavitelji in lahko 
poskrbijo za celoten proces od uvoza do razpečevanja.

Očitno je, da sta glede na take pojave čezmejnega kriminala na evropski ravni nujno potrebna 
nenehna pozornost in zagotavljanje vedno večje usklajenosti med državami članicami, 
evropskimi institucijami, mednarodnimi agencijami in organizacijami, kot so Europol, 
Eurojust, Frontex, COSI (stalni odbor Sveta za varnost), GRECO (skupina držav proti 
korupciji Sveta Evrope), GAFI (skupina za finančno ukrepanje, medvladna skupina 36 držav 
z vsega sveta).

Poleg tega je očitno, da mora imeti boj proti mednarodnemu organiziranemu kriminalu na 
razpolago primerne človeške in finančne vire. V tem smislu se poziva k povečanju virov za 
Eurojust in Europol, zlasti za finančno in logistično pomoč skupnim preiskovalnim ekipam in 
za nove izzive, ki jih prinaša evropsko središče proti kibernetski kriminaliteti, ki se 
vzpostavlja v okviru Europola2.

V tematskem prispevku o novih preiskovalnih strategijah in novih tehnologijah je kolegica 
McClarkin opozorila, da so danes informacijske mreže priložnost za donosne nezakonite 
dejavnosti hudodelskih in terorističnih skupin: napade na informacijske sisteme, krajo 
identitete, goljufije, računalniške viruse, širjenje otroške pornografije, napade na kritične 
infrastrukture, novačenje in spodbujanje k verskemu radikalizmu. Internet po eni strani 
zagotavlja anonimnost in veliko možnost gibanja, kakor da bi bila storjena kazniva dejanja 
„brez obraza“, vendar pa je socialno-ekonomski vpliv nezakonitih spletnih dejavnosti na rast 
in zaposlovanje ter na zdravje potrošnikov zelo zaskrbljujoč.

Da bi preprečili, da kriminaliteta odteguje sredstva, ki pripadajo zakonitemu gospodarstvu, je 
priporočljivo ustanoviti informacijske mreže med vladami, podjetji, potrošniki in vlagatelji, 
da bi ustrezno ovrednotili tveganja, si izmenjevali najboljše prakse, spodbujali spoštovanje 

                                               
1 Na srečanjih s pravosodnimi organi in policijo v Beogradu, julija 2012, ob obisku delegacije CRIM v Srbiji, je 
bilo potrjeno, da je zahodni Balkan v središču nezakonite trgovine.
2 Raven sredstev za leto 2013, dodeljenih Europolu, ki jo je predlagala Komisija in potrdil Svet, ni skladna s 
potrebami agencije za ustanovitev tega novega središča, ki jo je podprl tudi Svet za notranje zadeve 7. in 8.
julija.
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pravic intelektualne lastnine ter varovali najranljivejše skupine. Čim bolj usklajen 
zakonodajni okvir na evropski in mednarodni ravni je predpogoj za učinkovit boj proti 
kibernetski kriminaliteti; za spopadanje z grožnjami in vlaganje v raziskave ter nove 
tehnologije preprečevanja so potrebna tudi trdna partnerstva med javnim in zasebnim 
sektorjem; izboljšati je treba raven ozaveščenosti, seznanjenosti in izobraževanja potrošnikov, 
da bi lahko izkoristili evropski spletni trg z obnovljenim zaupanjem in primerno pravno 
pomočjo; okrepiti je treba tudi mednarodno sodelovanje med agencijami Unije.

Uporaba novih tehnologij bi lahko bila odločilna v boju zoper „tradicionalne“ pojavne oblike 
kriminala: satelitski sistemi za opazovanje Zemlje evropskega inštituta za vesoljske raziskave 
Evropske vesoljske agencije bi na primer lahko prispevali k odkrivanju poti ladij, ki skrivaj 
prevažajo, iztovarjajo ali pretovarjajo nezakonito blago.

VI. Zaključki

V zaključku poročevalec meni, da mora učinkovit odgovor na organizirani kriminal 
upoštevati naslednje smernice:

a) predvideti kaznivo dejanje združevanja z mafijskim vzorcem v vseh državah članicah 
Evropske unije;

b) uskladiti in/ali zbližati obstoječe pravne rede v različnih nacionalnih zakonodajah za 
opredelitev modelov povezovanja in sodelovanja med državami članicami na podlagi 
neposredne izvršljivosti obsodb in nalogov za zaplembo;

c) dati prednost modelu preventivnega posega v nezakonito pridobljeno premoženje na 
področju zaplembe in spodbujati njegovo ponovno uporabo v socialne namene;

d) v vsej EU določiti pravnomočno obsodbo zaradi sodelovanja v hudodelski združbi, 
pranja denarja, korupcije in drugih hudih kaznivih dejanj zoper javno upravo za 
razlog za izključitev iz javnega razpisa, in sicer tudi takrat, ko takšen razlog za 
izključitev nastopi med postopkom oddaje naročil1;

e) okrepiti vlogo sodnikov in častnikov za zvezo;
f) spodbuditi in izobraževati stranke o politični odgovornosti, da se zagotovi 

oblikovanje volilnih seznamov na podlagi strogega etičnega kodeksa, ob upoštevanju 
načela neizvoljivosti v Evropski parlament tistih oseb, ki so bile pravnomočno 
obsojene za kazniva dejanja organiziranega kriminala, pranja denarja, korupcije in 
drugih hudih kaznivih dejanj zoper javno upravo;

g) okrepiti uporabo novih tehnologij, vključno s satelitskim opazovanjem, kot dodatnih 
instrumentov za boj proti pojavom kriminalitete.

Treba bo vzpostaviti tudi evropsko tožilstvo, kot je že predvideno v členu 86 PDEU, zlasti za 
boj proti kaznivim dejanjem zoper finančne interese Evropske unije (pomislimo samo na 
goljufije pri dostopu do finančnih sredstev Unije). Najprimernejše bi bilo, da bi imelo 
evropsko tožilstvo okretno in prožno strukturo, s funkcijami usklajevanja in spodbujanja 
nacionalnih organov, da se zagotovi večja strnjenost preiskav.

Eurojust bi se lahko še naprej ukvarjal s t.i. evropskimi kaznivimi dejanji iz člena 83(1) 

                                               
1 V to smer je naravnana tudi sprememba, ki jo je predlagal poročevalec v členu 55(1) poročila M. Tarabella o 
predlogu direktive Evropskega parlamenta in Sveta o javnih naročilih (COM(2011) 896 final).
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PDEU (in po potrebi tudi s kaznivimi dejanji dopolnilne narave glede na izvajanje politike 
Unije, kot je predvideno v členu 83(2) PDEU). V okviru izmenjave informacij, ki so nujne za 
pregon kaznivih dejanj, bi bil bistvenega pomena strukturiran odnos evropskega tožilstva z 
Europolom.


