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Изменение 30
Cornelis de Jong

Предложение за директива
Съображение 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

(1) Основният мотив за 
трансграничната организирана 
престъпност е финансовата печалба. За 
да бъдат ефективни, на 
правоприлагащите и съдебните органи 
следва да бъдат дадени средства за 
проследяване, обезпечаване, управление 
и конфискация на облаги от престъпна 
дейност.

(1) Един от основните мотиви за 
трансграничната организирана 
престъпност е финансовата печалба. За 
да бъдат ефективни, на 
правоприлагащите и съдебните органи 
следва да бъдат дадени средства за 
проследяване, обезпечаване, управление 
и конфискация на облаги от престъпна 
дейност.

Or. en

Изменение 31
Sonia Alfano, Rita Borsellino, Monica Luisa Macovei

Предложение за директива
Съображение 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

(1) Основният мотив за трансграничната 
организирана престъпност е 
финансовата печалба. За да бъдат 
ефективни, на правоприлагащите и 
съдебните органи следва да бъдат 
дадени средства за проследяване, 
обезпечаване, управление и 
конфискация на облаги от престъпна 
дейност.

(1) Основният мотив за повечето 
престъпления, особено за
трансграничната организирана 
престъпност, е финансовата печалба. За 
да бъдат ефективни, на съответните 
компетентни органи следва да бъдат 
дадени средства за проследяване, 
обезпечаване, управление и 
конфискация на облаги от престъпна 
дейност. Ефективното 
предотвратяване и борба с 
организираната престъпност обаче 
не следва да се ограничават до 
неутрализиране на облагите от 
престъпната дейност, а в някои 
случаи следва да са насочени и към 
всяко имущество, свързано по какъвто 
и да било начин с такива престъпни 
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групи. Следователно не е достатъчно 
само да се осигури взаимно признаване 
в ЕС на изземването и 
конфискацията на облагите от 
престъпна дейност. Ефективната 
борба с икономическата престъпност 
би наложила и взаимното признаване 
на мерки, предприети в области, 
различни от наказателното право 
или приети при липса на присъда, 
като тези мерки трябва да са 
насочени по-общо към всеки 
евентуален актив или доход, който 
може да бъде свързан с престъпна 
организация или с лице с престъпно 
поведение или такова, което е 
заподозряно в принадлежност към 
престъпна организация.

Or. en

Обосновка

Това съображение обръща внимание на важността на мерките за конфискация, 
насочени към тежката организирана престъпност. По-специално в него се 
подчертава значението на неоснованите на присъда системи за конфискация в 
борбата с тежката организирана престъпност. Тези системи следва да са ефективни
и взаимно признати и да се прилагат в държавите членки.

Изменение 32
Roberta Angelilli

Предложение за директива
Съображение 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

(1) Основният мотив за трансграничната 
организирана престъпност е 
финансовата печалба. За да бъдат 
ефективни, на правоприлагащите и 
съдебните органи следва да бъдат 
дадени средства за проследяване, 
обезпечаване, управление и 
конфискация на облаги от престъпна 
дейност.

(1) Основният мотив за 
организираната, и по-специално за 
трансграничната престъпност, е 
финансовата печалба. За да бъдат 
ефективни, на правоприлагащите и 
съдебните органи следва да бъдат 
дадени средства за проследяване, 
обезпечаване, управление и 
конфискация на облаги от престъпна 
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дейност.

Or. it

Изменение 33
Mario Borghezio

Предложение за директива
Съображение 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

(1) Основният мотив за
трансграничната организирана 
престъпност е финансовата печалба.
За да бъдат ефективни, на 
правоприлагащите и съдебните органи 
следва да бъдат дадени средства за 
проследяване, обезпечаване, управление 
и конфискация на облаги от престъпна 
дейност.

(1) Съществен резултат от 
дейността на трансграничната 
организирана престъпност 
представлява осъществяването на 
установени финансови печалби. За да 
се справят подобаващо с тази 
криминална стратегия, на 
правоприлагащите и съдебните органи 
трябва да бъдат дадени средства за 
проследяване, обезпечаване, управление 
и конфискация на облаги от престъпна 
дейност.

Or. it

Изменение 34
Мария Габриел

Предложение за директива
Съображение 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

(2) Организираните престъпни групи 
действат без граници и все по-често 
придобиват активи в други държави 
членки и в трети страни. Налице е все 
по-голяма нужда от ефективно 
международно сътрудничество в 
областта на правоприлагането по 
отношение на възстановяването на 
активи и взаимната правна помощ.

(2) Организираните престъпни групи 
действат без граници и все по-често 
придобиват активи в други държави 
членки и в трети страни. Налице е все 
по-голяма нужда от ефективно 
международно сътрудничество в 
областта на правоприлагането по 
отношение на възстановяването на 
активи и взаимната правна помощ. 
Приемането на минимални правила 
ще доведе до хармонизиране на 
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режимите на държавите членки в 
областта на замразяването и 
конфискацията на активи и по този 
начин ще подпомогне взаимното 
доверие и ефективното 
трансгранично сътрудничество.

Or. en

Изменение 35
Zbigniew Ziobro

Предложение за директива
Съображение 2a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(2a) Най-ефективният начин за борба 
с организираната престъпност са 
тежките правни последици и 
ефективното установяване, 
изземване и конфискация на 
средствата за извършване на 
престъплението и облагите от него. 
Особено ефективни са разширените 
конфискации.

Or. pl

Изменение 36
Roberta Angelilli

Предложение за директива
Съображение 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

(3) Макар съществуващите 
статистически данни да са оскъдни, 
сумите, възстановени от активи от 
престъпна дейност в Съюза, изглеждат 
недостатъчни в сравнение с 
предполагаемите облаги от престъпна 
дейност. Изследванията сочат, че макар 

(3) Макар съществуващите 
статистически данни да са оскъдни, 
сумите, възстановени от облаги от 
престъпна дейност в Съюза, изглеждат 
недостатъчни в сравнение с 
предполагаемите облаги от престъпна 
дейност. Изследванията сочат, че макар 
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и уредени от законодателството на ЕС и 
от националното право, процедурите за 
конфискация са недостатъчно 
използвани.

и уредени от законодателството на ЕС и 
от националното право, процедурите за 
конфискация са недостатъчно 
използвани и поради това се налага да 
бъдат хармонизирани, не на последно 
място — за да се осигури пълното и 
цялостно извършване на самата 
конфискация.

Or. it

Обосновка

Първа част: Изменение с езиков характер

Изменение 37
Sarah Ludford

Предложение за директива
Съображение 7a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(7a) Настоящата директива се 
отнася само до наказателноправните 
мерки за конфискация. Тя не 
установява минимални правила по 
отношение на каквито и да било 
гражданскоправни мерки, евентуално 
прилагани от държава членка във 
връзка с конфискацията на активи, 
считани за облага от престъпна 
дейност.

Or. en

Обосновка

По този начин широкото приложно поле на разпоредбата се запазва, като 
същевременно се гарантира, че държавите членки могат да упражняват 
правомощията си за гражданскоправна конфискация съгласно действащото си 
законодателство или да предвидят неосновани на присъда правомощия, свързани с 
наказателното право, съгласно настоящата директива. Това ще осигури пълен обхват 
в целия ЕС, без обаче правомощията за гражданскоправна конфискация да се 
включват в този наказателноправен инструмент.



PE498.052v02-00 8/87 AM\923342BG.doc

BG

Изменение 38
Sarah Ludford

Предложение за директива
Съображение 7б (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(7б) Държавите членки са свободни да 
предприемат процедури за 
конфискация, които са свързани с 
наказателни дела, в наказателен, 
граждански или административен 
съд.

Or. en

Обосновка

По този начин се пояснява, че държавите членки могат да прилагат директивата 
чрез такъв вид съдебно производство, който е подходящ за тяхната национална 
система.

Изменение 39
Мария Габриел

Предложение за директива
Съображение 9

Текст, предложен от Комисията Изменение

(9) Следователно конфискацията на 
средства на престъплението и на облаги 
след окончателно решение на съда и на 
равностойно на тези облаги имущество 
за престъпленията, обхванати от 
настоящата директива, следва да 
отговаря на това разширено понятие. С 
Рамково решение 2001/500/ПВР от 
държавите членки се изисква да 
позволят конфискацията на средства на 
престъплението и на облаги от 
престъпна дейност след постановяване 
на окончателна присъда, както и 

(9) Следователно конфискацията на 
средства на престъплението и на облаги 
след окончателно решение на съда, 
независимо дали въз основа на присъда 
или без присъда, както и на 
равностойно на тези облаги имущество 
за престъпленията, обхванати от 
настоящата директива, следва да 
отговаря на това разширено понятие. С 
Рамково решение 2001/500/ПВР от 
държавите членки се изисква да 
позволят конфискацията на средства на 
престъплението и на облаги от 
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конфискацията на имущество, 
равностойно на облагите от престъпната 
дейност. Тези задължения следва да 
останат по отношение на 
престъпленията, които не са обхванати 
от настоящата директива.

престъпна дейност след постановяване 
на окончателна присъда, както и 
конфискацията на имущество, 
равностойно на облагите от престъпната 
дейност. Тези задължения следва да 
останат по отношение на 
престъпленията, които не са обхванати 
от настоящата директива.

Or. en

Изменение 40
Sonia Alfano, Rita Borsellino, Monica Luisa Macovei

Предложение за директива
Съображение 9

Текст, предложен от Комисията Изменение

(9) Следователно конфискацията на 
средства на престъплението и на облаги 
след окончателно решение на съда и на 
равностойно на тези облаги имущество 
за престъпленията, обхванати от 
настоящата директива, следва да 
отговаря на това разширено понятие. С 
Рамково решение 2001/500/ПВР от 
държавите членки се изисква да 
позволят конфискацията на средства на 
престъплението и на облаги от 
престъпна дейност след постановяване 
на окончателна присъда, както и 
конфискацията на имущество, 
равностойно на облагите от престъпната 
дейност. Тези задължения следва да 
останат по отношение на 
престъпленията, които не са обхванати 
от настоящата директива.

(9) Следователно конфискацията на 
средства на престъплението и на облаги 
след окончателно решение на съда и на 
равностойно на тези облаги имущество 
за престъпленията, обхванати от 
настоящата директива, следва да 
отговаря на това разширено понятие. С 
Рамково решение 2001/500/ПВР от 
държавите членки се изисква да 
позволят конфискацията на средства на 
престъплението и на облаги от 
престъпна дейност след постановяване 
на окончателна присъда, както и 
конфискацията на имущество, 
равностойно на облагите от престъпната 
дейност. Тези задължения следва да 
останат по отношение на 
престъпленията, които не са обхванати 
от настоящата директива, а понятието 
„облага“, определено в настоящата 
директива, следва да се разшири, така 
че да обхване и престъпленията, 
които не са включени в обхвата ѝ.

Or. en
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Обосновка

Наличието на повече от едно определения за „облага“ би довело до множество 
разлики между държавите членки. Всички държави членки следва да прилагат общо и 
широко определение за „облага“. Това е и изрично указание на Европейския парламент 
в резолюцията относно организираната престъпност в ЕС от октомври 2011 г.

Изменение 41
Monica Luisa Macovei

Предложение за директива
Съображение 11

Текст, предложен от Комисията Изменение

(11) В съответствие с принципа ne bis in 
idem е целесъобразно от прилагането на 
разширена конфискация да бъдат 
изключени облагите от предполагаема 
престъпна дейност, за която засегнатото 
лице е било окончателно оправдано при 
предходен съдебен процес, или в други 
случаи, когато се прилага принципът ne 
bis in idem. Разширената конфискация 
следва да бъде изключена и когато 
престъпната дейност със сходен 
характер не може да бъде обект на 
наказателно производство поради 
погасяване по давност съгласно 
националното наказателно право.

(11) В съответствие с принципа ne bis in 
idem е целесъобразно от прилагането на 
разширена конфискация да бъдат 
изключени облагите от предполагаема 
престъпна дейност, за която засегнатото 
лице е било окончателно оправдано при 
предходен съдебен процес, или в други 
случаи, когато се прилага принципът ne 
bis in idem.

Or. en

Изменение 42
Мария Габриел

Предложение за директива
Съображение 12

Текст, предложен от Комисията Изменение

(12) Постановяването на решение за 
конфискация по принцип изисква 
наличието на присъда. В някои случаи, 

(12) Постановяването на решение за 
конфискация по принцип изисква 
наличието на присъда. В някои случаи 
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дори когато не може да се стигне до 
присъда, следва да е възможна 
конфискацията на активи с цел 
престъпната дейност да бъде прекъсната 
и печалбите от нея да не бъдат повторно 
инвестирани в законната икономика. 
Някои държави членки позволяват 
извършването на конфискация, 
когато няма достатъчно 
доказателства за наказателно 
преследване, ако съдът сметне, като 
прецени вероятностите, че 
имуществото е с незаконен произход, 
както и в случаите, когато 
заподозряно или обвиняемо лице 
избяга, за да избегне наказателно 
преследване, не е в състояние по други 
причини да бъде съдено или е 
починало преди края на 
наказателното производство. Това се 
обозначава като неоснована на 
присъда конфискация. Следва да се 
предвидят разпоредби, които 
позволяват неоснована на присъда 
конфискация във всички държави 
членки, най-малкото при последните 
посочени по-горе ограничени 
обстоятелства. Това е в 
съответствие с член 54, параграф 1, 
буква в) от Конвенцията на 
Организацията на обединените нации 
срещу корупцията, където се 
предвижда, че всяка държава —
страна по конвенцията, трябва да 
разгледа възможността да вземе 
необходимите мерки, които 
позволяват конфискация на незаконно 
придобито имущество, без да е 
издадена присъда, включително в 
случаите, когато извършителят не 
може да бъде преследван поради 
смърт, бягство или отсъствие.

следва да е възможна неоснована на 
присъда конфискация с цел 
престъпната дейност да бъде прекъсната 
и печалбите от нея да не бъдат повторно 
инвестирани в законната икономика.

Or. en
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Изменение 43
Roberta Angelilli

Предложение за директива
Съображение 12

Текст, предложен от Комисията Изменение

(12) Постановяването на решение за 
конфискация по принцип изисква 
наличието на присъда. В някои случаи, 
дори когато не може да се стигне до 
присъда, следва да е възможна 
конфискацията на активи с цел 
престъпната дейност да бъде прекъсната 
и печалбите от нея да не бъдат повторно 
инвестирани в законната икономика.
Някои държави членки позволяват 
извършването на конфискация, когато
няма достатъчно доказателства за 
наказателно преследване, ако съдът 
сметне, като прецени 
вероятностите, че имуществото е с 
незаконен произход, както и в 
случаите, когато заподозряно или 
обвиняемо лице избяга, за да избегне 
наказателно преследване, не е в 
състояние по други причини да бъде 
съдено или е починало преди края на 
наказателното производство. Това се 
обозначава като неоснована на 
присъда конфискация. Следва да се 
предвидят разпоредби, които 
позволяват неоснована на присъда 
конфискация във всички държави 
членки, най-малкото при последните 
посочени по-горе ограничени 
обстоятелства. Това е в 
съответствие с член 54, параграф 1, 
буква в) от Конвенцията на 
Организацията на обединените нации 
срещу корупцията, където се 
предвижда, че всяка държава —
страна по конвенцията, трябва да 
разгледа възможността да вземе 
необходимите мерки, които 
позволяват конфискация на незаконно
придобито имущество, без да е 

(12) Постановяването на решение за 
конфискация по принцип изисква 
наличието на присъда. В някои случаи, 
дори когато не може да се стигне до 
присъда, следва да е възможна 
конфискацията на активи с цел 
престъпната дейност да бъде прекъсната 
и печалбите от нея да не бъдат повторно 
инвестирани, особено що се отнася до 
собствениците на имущество, чиято 
законност не може да се докаже.
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издадена присъда, включително в 
случаите, когато извършителят не 
може да бъде преследван поради 
смърт, бягство или отсъствие.

Or. it

Изменение 44
Cornelis de Jong

Предложение за директива
Съображение 12

Текст, предложен от Комисията Изменение

(12) Постановяването на решение за 
конфискация по принцип изисква 
наличието на присъда. В някои случаи, 
дори когато не може да се стигне до 
присъда, следва да е възможна 
конфискацията на активи с цел 
престъпната дейност да бъде 
прекъсната и печалбите от нея да не 
бъдат повторно инвестирани в 
законната икономика. Някои 
държави членки позволяват 
извършването на конфискация, когато
няма достатъчно доказателства за 
наказателно преследване, ако съдът 
сметне, като прецени вероятностите, 
че имуществото е с незаконен 
произход, както и в случаите, когато 
заподозряно или обвиняемо лице 
избяга, за да избегне наказателно 
преследване, не е в състояние по други 
причини да бъде съдено или е 
починало преди края на 
наказателното производство. Това се 
обозначава като неоснована на 
присъда конфискация. Следва да се 
предвидят разпоредби, които 
позволяват неоснована на присъда 
конфискация във всички държави 
членки, най-малкото при последните 
посочени по-горе ограничени 
обстоятелства. Това е в 

(12) Постановяването на решение за 
конфискация по принцип изисква 
наличието на присъда. В някои случаи, 
дори когато не може да се стигне до 
присъда, следва да е възможна 
конфискацията на активи в случаите, 
когато въз основа на преценка на 
вероятностите може да се установи, че 
тези активи са резултат от 
престъпна дейност или ще се 
използват за бъдеща престъпна 
дейност.
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съответствие с член 54, параграф 1, 
буква в) от Конвенцията на 
Организацията на обединените нации 
срещу корупцията, където се 
предвижда, че всяка държава —
страна по конвенцията, трябва да 
разгледа възможността да вземе 
необходимите мерки, които 
позволяват конфискация на незаконно 
придобито имущество, без да е 
издадена присъда, включително в 
случаите, когато извършителят не 
може да бъде преследван поради 
смърт, бягство или отсъствие.

Or. en

Изменение 45
Axel Voss, Monika Hohlmeier, Manfred Weber, Jan Philipp Albrecht

Предложение за директива
Съображение 12

Текст, предложен от Комисията Изменение

(12) Постановяването на решение за 
конфискация по принцип изисква 
наличието на присъда. В някои случаи, 
дори когато не може да се стигне до 
присъда, следва да е възможна 
конфискацията на активи с цел 
престъпната дейност да бъде прекъсната 
и печалбите от нея да не бъдат повторно 
инвестирани в законната икономика. 
Някои държави членки позволяват 
извършването на конфискация, когато 
няма достатъчно доказателства за 
наказателно преследване, ако съдът 
сметне, като прецени 
вероятностите, че имуществото е с 
незаконен произход, както и в случаите, 
когато заподозряно или обвиняемо лице 
избяга, за да избегне наказателно 
преследване, не е в състояние по други 
причини да бъде съдено или е починало 
преди края на наказателното 

(12) Постановяването на решение за 
конфискация по принцип изисква 
наличието на присъда. В някои случаи, 
дори когато не може да се стигне до 
присъда, следва да е възможна 
конфискацията на активи с цел 
престъпната дейност да бъде прекъсната 
и печалбите от нея да не бъдат повторно 
инвестирани в законната икономика или 
в престъпни действия. Някои държави 
членки позволяват извършването на 
конфискация, когато няма достатъчно 
доказателства за наказателно 
преследване, ако съдът, след изчерпване 
на всички налични доказателства, е 
убеден, че имуществото е с незаконен 
произход, както и в случаите, когато 
заподозряно или обвиняемо лице избяга, 
за да избегне наказателно преследване, 
не е в състояние по други причини да 
бъде съдено или е починало преди края 
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производство. Това се обозначава като 
неоснована на присъда конфискация. 
Следва да се предвидят разпоредби, 
които позволяват неоснована на 
присъда конфискация във всички 
държави членки, най-малкото при 
последните посочени по-горе 
ограничени обстоятелства. Това е в 
съответствие с член 54, параграф 1, 
буква в) от Конвенцията на 
Организацията на обединените нации 
срещу корупцията, където се 
предвижда, че всяка държава — страна 
по конвенцията, трябва да разгледа 
възможността да вземе необходимите 
мерки, които позволяват конфискация 
на незаконно придобито имущество, без 
да е издадена присъда, включително в 
случаите, когато извършителят не може 
да бъде преследван поради смърт, 
бягство или отсъствие.

на наказателното производство. Това се 
обозначава като неоснована на присъда 
конфискация. Следва да се предвидят 
разпоредби, които позволяват 
неоснована на присъда конфискация във 
всички държави членки, най-малкото 
при последните посочени по-горе 
ограничени обстоятелства. Това е в 
съответствие с член 54, параграф 1, 
буква в) от Конвенцията на 
Организацията на обединените нации 
срещу корупцията, където се 
предвижда, че всяка държава — страна 
по конвенцията, трябва да разгледа 
възможността да вземе необходимите 
мерки, които позволяват конфискация 
на незаконно придобито имущество, без 
да е издадена присъда, включително в 
случаите, когато извършителят не може 
да бъде преследван поради смърт, 
бягство или отсъствие.

Or. de

Изменение 46
Sonia Alfano, Rita Borsellino, Monica Luisa Macovei

Предложение за директива
Съображение 12

Текст, предложен от Комисията Изменение

(12) Постановяването на решение за 
конфискация по принцип изисква 
наличието на присъда. В някои случаи, 
дори когато не може да се стигне до 
присъда, следва да е възможна 
конфискацията на активи с цел 
престъпната дейност да бъде прекъсната 
и печалбите от нея да не бъдат повторно 
инвестирани в законната икономика. 
Някои държави членки позволяват 
извършването на конфискация, когато 
няма достатъчно доказателства за 
наказателно преследване, ако съдът 
сметне, като прецени вероятностите, че 

(12) Постановяването на решение за 
конфискация по принцип изисква 
наличието на присъда. В някои случаи, 
дори когато не може да се стигне до 
присъда, следва все пак да е възможна 
конфискацията на активи с цел 
престъпната дейност да бъде прекъсната 
и печалбите от нея да не бъдат повторно 
инвестирани в законната икономика. 
Някои държави членки позволяват 
извършването на конфискация, когато 
няма достатъчно доказателства за 
наказателно преследване или 
независимо от евентуално 
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имуществото е с незаконен произход, 
както и в случаите, когато заподозряно 
или обвиняемо лице избяга, за да 
избегне наказателно преследване, не е в 
състояние по други причини да бъде 
съдено или е починало преди края на 
наказателното производство. Това се 
обозначава като неоснована на присъда 
конфискация. Следва да се предвидят 
разпоредби, които позволяват 
неоснована на присъда конфискация във 
всички държави членки, най-малкото 
при последните посочени по-горе 
ограничени обстоятелства. Това е в 
съответствие с член 54, параграф 1, 
буква в) от Конвенцията на 
Организацията на обединените нации 
срещу корупцията, където се 
предвижда, че всяка държава — страна 
по конвенцията, трябва да разгледа 
възможността да вземе необходимите 
мерки, които позволяват конфискация 
на незаконно придобито имущество, без 
да е издадена присъда, включително в 
случаите, когато извършителят не може 
да бъде преследван поради смърт, 
бягство или отсъствие.

наказателно преследване, ако съдът 
сметне, като прецени вероятностите, че 
имуществото на лице с 
общественоопасно поведение или с 
престъпен начин на живот е с 
незаконен произход или не 
съответства на декларираните 
доходи на лицето, както и в случаите, 
когато заподозряно или обвиняемо лице 
избяга, за да избегне наказателно 
преследване, не е в състояние по други 
причини да бъде съдено или е починало 
преди края на наказателното 
производство. Това се обозначава като 
неоснована на присъда конфискация. 
Следва да се предвидят разпоредби, 
които позволяват неоснована на 
присъда конфискация във всички 
държави членки, най-малкото при 
посочените по-горе ограничени 
обстоятелства, включително 
взаимното признаване на 
неоснованите на присъда решения за 
конфискация. Това е в съответствие с 
член 54, параграф 1, буква в) от 
Конвенцията на Организацията на 
обединените нации срещу корупцията, 
където се предвижда, че всяка държава 
— страна по конвенцията, трябва да 
разгледа възможността да вземе 
необходимите мерки, които позволяват 
конфискация на незаконно придобито 
имущество, без да е издадена присъда, 
включително в случаите, когато 
извършителят не може да бъде 
преследван поради смърт, бягство или 
отсъствие, както и в други случаи, в 
които това е уместно.

Or. en

Изменение 47
Axel Voss, Monika Hohlmeier, Manfred Weber, Jan Philipp Albrecht, Hubert Pirker

Предложение за директива
Съображение 12a (ново)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

(12a) Във всеки отделен случай следва 
да е възможен пълен или частичен 
отказ от разпореждането за 
конфискация. Например в случаите, 
когато мярката налага 
непропорционални тежести на 
засегнатото лице или би довела до 
унищожаването на неговото 
препитание, или разходите за 
конфискация надвишават прекалено 
много размера на конфискуваното 
имущество.

Or. de

Обосновка

Досега предложението на Комисията не предвижда случаи на неоправдани
трудности. При наличие на необходимите предпоставки разпореждането за 
конфискация би било задължителна последица. С цел предотвратяване на 
непропорционални последици, трябва да се въведе незабавно така наречената „клауза 
за тежест“.

Изменение 48
Axel Voss, Monika Hohlmeier, Manfred Weber, Jan Philipp Albrecht, Hubert Pirker

Предложение за директива
Съображение 12б (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(12б) Конфискацията не следва да 
накърнява или осуетява основателни 
искове на жертвите на 
престъпления, извършени от
засегнатото лице. Отказът от 
конфискация следва да бъде възможен
дотолкова, доколкото във връзка с 
престъпление жертвата има право 
на иск срещу извършителя и 
конфискацията би осуетила 
изпълнението на този иск.
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Изменение 49
Sonia Alfano, Rita Borsellino, Monica Luisa Macovei

Предложение за директива
Съображение 13

Текст, предложен от Комисията Изменение

(13) Обща и все по-разпространена е 
практиката заподозряно или обвиняемо 
лице да прехвърля имущество на трета 
страна с нейно знание, за да избегне 
конфискация. Сегашната правна рамка 
на Съюза не съдържа правно 
обвързващи правила за конфискацията 
на имущество, прехвърлено на трети 
страни. Затова е все по-наложително да 
се предвиди конфискация на 
имущество, прехвърлено на трети 
страни, като тя следва по правило да 
се извършва, когато обвиняемото 
лице няма собственост, която да бъде 
конфискувана. Целесъобразно е да се 
предвиди конфискация по отношение 
на трети страни, при определени 
обстоятелства, след обоснована с 
конкретни факти оценка, че 
конфискацията на имущество на 
осъдено, заподозряно или обвиняемо 
лице няма вероятност да бъде 
успешно извършена, или в случаи, 
когато уникални предмети трябва да 
бъдат възстановени на своя законен 
собственик. Освен това, за да бъдат 
защитени интересите на добросъвестни 
трети страни, тази конфискация следва 
да бъде възможна единствено, ако 
третата страна е знаела или е следвало 
да знае, че имуществото представлява 
облага от престъпна дейност или е било 
прехвърлено с цел избягване на 
конфискация и е било дадено безплатно 
или е било прехвърлено срещу сума, по-
ниска от пазарната му стойност.

(13) Обща и все по-разпространена е 
практиката заподозряно или обвиняемо 
лице да прехвърля имущество на трета 
страна с нейно знание, за да избегне 
конфискация. Сегашната правна рамка 
на Съюза не съдържа правно 
обвързващи правила за конфискацията 
на имущество, прехвърлено на трети 
страни. Затова е все по-наложително да 
се предвиди конфискация на 
имущество, прехвърлено на трети 
страни или придобито от тях. За да 
бъдат защитени интересите на 
добросъвестни трети страни, тази 
конфискация следва да бъде възможна 
единствено, ако третата страна е знаела 
или е следвало да знае, че имуществото 
представлява средство или облага от 
престъпна дейност или е било 
прехвърлено с цел избягване на 
конфискация, или е било дадено 
безплатно или прехвърлено срещу сума, 
значително по-ниска от пазарната му 
стойност.
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Изменение 50
Josef Weidenholzer

Предложение за директива
Съображение 13

Текст, предложен от Комисията Изменение

(13) Обща и все по-разпространена е 
практиката заподозряно или обвиняемо 
лице да прехвърля имущество на трета 
страна с нейно знание, за да избегне 
конфискация. Сегашната правна рамка 
на Съюза не съдържа правно 
обвързващи правила за конфискацията 
на имущество, прехвърлено на трети 
страни. Затова е все по-наложително да 
се предвиди конфискация на 
имущество, прехвърлено на трети 
страни, като тя следва по правило да се 
извършва, когато обвиняемото лице 
няма собственост, която да бъде 
конфискувана. Целесъобразно е да се 
предвиди конфискация по отношение на 
трети страни, при определени 
обстоятелства, след обоснована с 
конкретни факти оценка, че 
конфискацията на имущество на 
осъдено, заподозряно или обвиняемо 
лице няма вероятност да бъде успешно 
извършена, или в случаи, когато 
уникални предмети трябва да бъдат 
възстановени на своя законен 
собственик. Освен това, за да бъдат 
защитени интересите на добросъвестни 
трети страни, тази конфискация следва 
да бъде възможна единствено, ако 
третата страна е знаела или е следвало 
да знае, че имуществото представлява 
облага от престъпна дейност или е било 
прехвърлено с цел избягване на 
конфискация и е било дадено безплатно 
или е било прехвърлено срещу сума, по-
ниска от пазарната му стойност.

(13) Обща и все по-разпространена е 
практиката заподозряно или обвиняемо 
лице да прехвърля имущество на трета 
страна с нейно знание, за да избегне 
конфискация. Сегашната правна рамка 
на Съюза не съдържа правно 
обвързващи правила за конфискацията 
на имущество, прехвърлено на трети 
страни. Затова е все по-наложително да 
се предвиди конфискация на 
имущество, прехвърлено на трети 
страни, като тя следва по правило да се 
извършва, когато обвиняемото лице 
няма собственост, която да бъде 
конфискувана. Целесъобразно е да се 
предвиди конфискация по отношение на 
трети страни, при определени 
обстоятелства, след обоснована с 
конкретни факти оценка, че 
конфискацията на имущество на 
осъдено, заподозряно или обвиняемо 
лице няма вероятност да бъде успешно 
извършена, или в случаи, когато 
уникални предмети трябва да бъдат 
възстановени на своя законен 
собственик. Освен това, за да бъдат 
защитени интересите на добросъвестни 
трети страни, тази конфискация следва 
да бъде възможна единствено, ако 
третата страна е знаела или е следвало 
да знае, че имуществото представлява 
облага от престъпна дейност или е било 
прехвърлено с цел избягване на 
конфискация и е било дадено безплатно 
или е било прехвърлено срещу сума, по-
ниска от пазарната му стойност. Освен 
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това конфискация по отношение на 
трети страни следва да бъде 
възможна и когато действащото 
обвиняемо или заподозряно лице е 
действало предварително от името 
на друго физическо или юридическо 
лице.

Or. de

Изменение 51
Sonia Alfano, Rita Borsellino, Monica Luisa Macovei

Предложение за директива
Съображение 13a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(13a) С цел да осигурят по-ефективна 
борба с престъпните организации и 
тежката престъпност, в 
съответствие с наличния опит, 
държавите членки следва да въведат в 
наказателноправната си система 
нарушение, което да дава 
възможност за санкциониране и 
наказателно преследване на 
поведение, целящо фиктивно 
приписване на трети страни на 
собственост и притежание на 
имущество, за да се избегнат мерки за 
неговото изземване или конфискация. 
По съответен начин следва да се 
наказва и подпомагането при 
извършването на това престъпление.

Or. en

Изменение 52
Emine Bozkurt

Предложение за директива
Съображение 13a (ново)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

(13a) Правилата за конфискация по 
отношение на трети страни се 
отнасят както за физическите, така 
и за юридическите лица.

Or. en

Изменение 53
Sonia Alfano, Rita Borsellino, Monica Luisa Macovei

Предложение за директива
Съображение 15

Текст, предложен от Комисията Изменение

(15) Заподозрените или обвиняемите 
лица често укриват имущество през 
цялото времетраене на наказателното 
производство. В резултат на това 
решенията за конфискация не могат да 
бъдат изпълнени, като оставят лицата —
обект на решения за конфискация, да се 
възползват от своето имущество след 
като изтърпят присъдите си. 
Следователно е необходимо да бъде 
възможно определянето на точния 
размер на имуществото, което да бъде 
конфискувано, дори след 
постановяването на окончателната 
присъда за дадено престъпление, което 
да позволи цялостното изпълнение на 
решенията за конфискация, когато 
първоначално не е открито никакво 
имущество или е открито недостатъчно 
имущество и решението за конфискация 
остава неизпълнено. Тъй като с 
решенията за обезпечаване се 
ограничава правото на собственост, тези 
временни мерки следва да се използват 
за не по-дълъг срок, отколкото е 
необходимо за гарантиране наличността 
на имуществото, с оглед на евентуална 
последваща конфискация. Това може да 

(15) Заподозрените или обвиняемите 
лица често укриват имущество през 
цялото времетраене на наказателното 
производство. В резултат на това 
решенията за конфискация не могат да 
бъдат изпълнени, като оставят лицата —
обект на решения за конфискация, да се 
възползват от своето имущество след 
като изтърпят присъдите си. 
Следователно е необходимо да бъде 
възможно определянето на точния 
размер на имуществото, което да бъде 
конфискувано, дори след 
постановяването на окончателната 
присъда за дадено престъпление, което 
да позволи цялостното изпълнение на 
решенията за конфискация, когато 
първоначално не е открито никакво 
имущество или е открито недостатъчно 
имущество и решението за конфискация 
остава неизпълнено. Тъй като с 
решенията за обезпечаване се 
ограничава правото на собственост, тези 
временни мерки следва да се използват 
за не по-дълъг срок, отколкото е 
необходимо за гарантиране наличността 
на имуществото, с оглед на евентуална 
последваща конфискация. Това може да 
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изисква редовен преглед от съда с цел 
да се гарантира, че предназначението на 
мерките да бъде предотвратено 
изчезването на имуществото остава 
валидно.

изисква, когато е необходимо, преглед 
от съда с цел да се гарантира, че 
предназначението на мерките да бъде 
предотвратено изчезването на 
имуществото остава валидно.

Or. en

Изменение 54
Rui Tavares

Предложение за директива
Съображение 16

Текст, предложен от Комисията Изменение

(16) Имуществото, обезпечено с цел 
последваща конфискация, следва да 
бъде управлявано целесъобразно, за да 
не губи от икономическата си стойност. 
Държавите членки следва да вземат 
необходимите мерки, включително 
продажба и прехвърляне на имущество, 
за да ограничат до минимум тези загуби. 
Държавите членки следва да вземат 
съответни мерки като създаването на 
национални централизирани служби за 
управление на активи или равностойни 
механизми (например там, където тези 
функции са децентрализирани), с цел 
правилното управление на активите, 
обезпечени преди конфискация, и 
опазването на тяхната стойност в 
очакване на съдебното решение.

(16) Имуществото, обезпечено с цел 
последваща конфискация, следва да 
бъде управлявано целесъобразно, за да 
не губи от икономическата си стойност, 
за да се насърчи повторната му 
употреба за обществени цели и да се 
избегне рискът от използването му за 
престъпна дейност в бъдеще. С оглед 
на това би било от полза да се 
помисли за учредяването на 
европейски фонд, в който да се 
събират част от конфискуваните 
активи от всички държави членки. 
Средствата от този фонд следва да 
са на разположение за пилотни 
проекти на европейски граждани, 
сдружения, обединения на 
неправителствени организации и 
други структури на гражданското 
общество, с цел насърчаване на 
повторната употреба на 
конфискуваните активи за 
обществени цели и разширяване на 
демократичните функции на 
Европейски съюз. Държавите членки 
следва да вземат необходимите мерки, 
включително продажба и прехвърляне 
на имущество, за да ограничат до 
минимум тези загуби и да дадат 
предимство на обществените цели. 
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Държавите членки следва да вземат 
съответни мерки като създаването на 
национални централизирани служби за 
управление на активи или равностойни 
механизми (например там, където тези 
функции са децентрализирани), с цел 
правилното управление на активите, 
обезпечени преди конфискация, и 
опазването на тяхната стойност в 
очакване на съдебното решение.

Or. en

Изменение 55
Roberta Angelilli

Предложение за директива
Съображение 16

Текст, предложен от Комисията Изменение

(16) Имуществото, обезпечено с цел 
последваща конфискация, следва да 
бъде управлявано целесъобразно, за да 
не губи от икономическата си стойност. 
Държавите членки следва да вземат 
необходимите мерки, включително 
продажба и прехвърляне на имущество, 
за да ограничат до минимум тези загуби. 
Държавите членки следва да вземат 
съответни мерки като създаването на 
национални централизирани служби за 
управление на активи или равностойни 
механизми (например там, където тези 
функции са децентрализирани), с цел 
правилното управление на активите, 
обезпечени преди конфискация, и 
опазването на тяхната стойност в 
очакване на съдебното решение.

(16) Имуществото, обезпечено с цел 
последваща конфискация, следва да 
бъде управлявано целесъобразно, за да 
не губи от икономическата си стойност. 
Държавите членки следва да вземат 
необходимите мерки, включително 
прехвърляне на имущество, за да 
ограничат до минимум тези загуби. 
Държавите членки следва да вземат 
всички съответни мерки, било то 
законодателни или други, като 
създаването на национални 
централизирани служби за управление 
на активи или равностойни механизми 
(например там, където тези функции са 
децентрализирани), с цел правилното 
управление на активите, обезпечени 
преди конфискация, и опазването на 
тяхната стойност в очакване на 
съдебното решение.

Or. it

Изменение 56
Mario Borghezio
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Предложение за директива
Съображение 16

Текст, предложен от Комисията Изменение

(16) Имуществото, обезпечено с цел 
последваща конфискация, следва да 
бъде управлявано целесъобразно, за да 
не губи от икономическата си стойност. 
Държавите членки следва да вземат 
необходимите мерки, включително 
продажба и прехвърляне на имущество, 
за да ограничат до минимум тези загуби. 
Държавите членки следва да вземат 
съответни мерки като създаването на 
национални централизирани служби за 
управление на активи или равностойни 
механизми (например там, където тези 
функции са децентрализирани), с цел 
правилното управление на активите, 
обезпечени преди конфискация, и 
опазването на тяхната стойност в 
очакване на съдебното решение.

(16) Имуществото, обезпечено с цел 
последваща конфискация, следва да 
бъде управлявано целесъобразно, за да 
не губи от икономическата си стойност 
и да се поддържа равнището на 
заетост. Държавите членки следва да 
вземат необходимите мерки, 
включително продажба и прехвърляне 
на имущество, за да ограничат до 
минимум тези загуби. Държавите 
членки следва да вземат съответни 
мерки като създаването на национални 
централизирани служби за управление 
на активи или равностойни механизми 
(например там, където тези функции са 
децентрализирани), с цел правилното 
управление на активите, обезпечени 
преди конфискация, и опазването на 
тяхната стойност в очакване на 
съдебното решение.

Or. it

Изменение 57
Sonia Alfano, Rita Borsellino, Monica Luisa Macovei

Предложение за директива
Съображение 16a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(16a) За да може гражданското 
общество да усети конкретно 
ефективността на действията на 
държавите членки срещу 
организираната престъпност, 
включително тази под формата на 
мафия, и за да може облагите от 
престъпна дейност действително да 
се отнемат от престъпниците, е 
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необходимо да се приемат общи мерки 
с цел избягване на повторното 
придобиване от престъпни 
организации на незаконно придобито 
имущество. В някои държави членки 
като ефективни инструменти са се 
доказали следните най-добри 
практики: управление от служби за 
управление на активи (СУА) или 
подобни механизми, както и 
използване на конфискуваното 
имущество за проекти, насочени към 
борба и предотвратяване на 
престъпността, за други 
институционални или публични цели, 
или за обществена употреба.

Or. en

Изменение 58
Josef Weidenholzer

Предложение за директива
Съображение 16a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(16a) Конфискуваните облаги от 
престъпна дейност следва да се 
използват за общественополезни и 
социални цели.

Or. de

Изменение 59
Salvatore Iacolino

Предложение за директива
Съображение 16a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(16a) Практиката конфискуваните 
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активи да се използват за социални 
цели насърчава и утвърждава 
разпространението на култура на 
зачитане на законността, 
подпомагане на жертвите на 
престъпления и предприемане на 
действия срещу организираната 
престъпност, т.е. създава 
„нравствени“ механизми — нещо, 
което би могло да се осъществява и 
чрез неправителствени организации, в 
полза на обществото и на 
обществено-икономическото 
развитие на съответния район, при 
прилагане на обективни критерии;

Or. it

Обосновка

Някои държави членки вече имат известен опит в използването на конфискувани 
активи от престъпна дейност за обществени цели, което се оказа много успешно в 
социален аспект и във връзка с борбата с престъпната дейност.

Изменение 60
Cornelis de Jong

Предложение за директива
Съображение 17

Текст, предложен от Комисията Изменение

(17) Достоверните източници на данни 
относно обезпечаването и 
конфискацията на облаги от престъпна 
дейност са ограничени. За да може да се 
направи оценка на настоящата 
директива, е необходимо да бъде събран 
сравним минимален набор от 
подходящи статистически данни за 
проследяването на активи, за съдебната 
дейност и за разпореждането с активи.

(17) Достоверните източници на данни 
относно обезпечаването и 
конфискацията на облаги от престъпна 
дейност са ограничени. За да може да се 
направи оценка на настоящата 
директива, е необходимо да бъде събран 
сравним минимален набор от 
подходящи статистически данни за 
проследяването на активи, за съдебната 
дейност и за разпореждането с активи, 
при спазване на принципа на 
пропорционалност.

Or. en
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Изменение 61
Sonia Alfano, Rita Borsellino, Monica Luisa Macovei

Предложение за директива
Съображение 17

Текст, предложен от Комисията Изменение

(17) Достоверните източници на данни 
относно обезпечаването и 
конфискацията на облаги от престъпна 
дейност са ограничени. За да може да се 
направи оценка на настоящата 
директива, е необходимо да бъде събран 
сравним минимален набор от 
подходящи статистически данни за 
проследяването на активи, за съдебната 
дейност и за разпореждането с активи.

(17) Достоверните източници на данни 
относно обезпечаването и 
конфискацията на облаги от престъпна 
дейност са ограничени. За да може да се 
направи оценка на настоящата 
директива, е необходимо да бъде събран 
сравним минимален набор от 
подходящи статистически данни за 
проследяването на активи, за съдебната 
дейност и за управлението и
разпореждането с активи.

Or. en

Изменение 62
Mario Borghezio

Предложение за директива
Съображение 17

Текст, предложен от Комисията Изменение

(17) Достоверните източници на данни 
относно обезпечаването и 
конфискацията на облаги от престъпна 
дейност са ограничени. За да може да се 
направи оценка на настоящата 
директива, е необходимо да бъде събран 
сравним минимален набор от 
подходящи статистически данни за 
проследяването на активи, за съдебната 
дейност и за разпореждането с активи.

(17) Достоверните източници на данни 
относно обезпечаването и 
конфискацията на облаги от престъпна 
дейност са ограничени. За да може да се 
направи оценка на настоящата 
директива, е необходимо да бъде събран 
сравним адекватен набор от подходящи 
статистически данни за проследяването 
на активи, за съдебната дейност и за 
разпореждането с активи.

Or. it
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Изменение 63
Emine Bozkurt

Предложение за директива
Съображение 17a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(17a) Следва да се съхраняват данни за 
стойността на имуществото, 
предназначено за повторна употреба в 
полза на жертвите, които са били 
пряко или непряко засегнати от 
престъпленията.

Or. en

Изменение 64
Cornelis de Jong

Предложение за директива
Съображение 18

Текст, предложен от Комисията Изменение

(18) Настоящата директива е съобразена 
с основните права и принципите, 
признати от Хартата на основните права 
на Европейския съюз, и по-специално 
правото на собственост, правото на 
зачитане на личния и семейния живот, 
правото на защита на личните данни, 
правото на ефективни правни средства 
за защита и на справедлив съдебен 
процес, презумпцията за невинност и 
правото на защита, правото да не бъдеш 
съден и наказван два пъти по 
наказателно производство за едно и 
също престъпление, както и принципите 
на законност и пропорционалност на 
престъплението и наказанието. 
Настоящата директива трябва да се 
прилага в съответствие с тези права и 
принципи.

(18) Настоящата директива е съобразена 
с основните права и принципите, 
признати от Европейската конвенция 
за правата на човека и съдебната 
практика на Европейския съд по 
правата на човека, Хартата на
основните права на Европейския съюз, и 
по-специално правото на собственост, 
правото на зачитане на личния и 
семейния живот, правото на защита на 
личните данни, правото на ефективни 
правни средства за защита и на 
справедлив съдебен процес, 
презумпцията за невинност и правото на 
защита, правото да не бъдеш съден и 
наказван два пъти по наказателно 
производство за едно и също 
престъпление, както и принципите на 
законност и пропорционалност на 
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престъплението и наказанието. 
Настоящата директива трябва да се 
прилага в съответствие с тези права и 
принципи.

Or. en

Изменение 65
Sonia Alfano, Rita Borsellino, Monica Luisa Macovei

Предложение за директива
Съображение 18a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(18a) Някои държави членки вече 
успешно приеха системи за 
неоснована на присъда конфискация. 
Всъщност Европейският съд по 
правата на човека (ЕКПЧ) никога не е 
считал за нарушаване на основните 
права факта, че отделни лица могат 
да подлежат на такава мярка за 
лишаване от тяхното имущество, 
което е потвърдено и в Хартата за 
основните права на Европейския съюз 
и в Европейската конвенция за 
правата на човека.

Or. en

Изменение 66
Мария Габриел

Предложение за директива
Съображение 19

Текст, предложен от Комисията Изменение

(19) Мерките, предвидени в настоящата 
директива, засягат по същество правата 
на лицата, не само на заподозрените или 
обвиняемите лица, но и на трети страни, 
които не са обект на преследване. 
Следователно е необходимо да бъдат 
предвидени специални гаранции и 

(19) Мерките, предвидени в настоящата 
директива, засягат по същество правата 
на лицата, не само на заподозрените или 
обвиняемите лица, но и на трети страни, 
които не са обект на преследване. 
Следователно е необходимо да бъдат 
предвидени всички необходими
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правни средства за защита, за да се 
гарантира спазването на техните 
основни права при прилагането на 
разпоредбите на настоящата директива.

гаранции и правни средства за защита, 
за да се гарантира спазването на техните 
основни права при прилагането на 
разпоредбите на настоящата директива.

Or. en

Изменение 67
Sonia Alfano, Rita Borsellino, Monica Luisa Macovei

Предложение за директива
Съображение 20

Текст, предложен от Комисията Изменение

(20) Тъй като целта на настоящата 
директива, а именно да се улесни 
конфискацията на имущество при 
наказателни дела, не може да бъде 
постигната в достатъчна степен от 
държавите членки, а може да бъде 
постигната по-успешно на равнището на 
Съюза, Съюзът може да приеме мерки в 
съответствие с принципа на 
субсидиарност, предвиден в член 5 от 
Договора за Европейския съюз. В 
съответствие с принципа на 
пропорционалност, заложен в посочения 
член, настоящата директива не 
надхвърля мерките, необходими за 
постигането на тази цел.

(20) Тъй като целта на настоящата 
директива, а именно да се улесни 
конфискацията на имущество, не може 
да бъде постигната в достатъчна степен 
от държавите членки, а може да бъде 
постигната по-успешно на равнището на 
Съюза, Съюзът може да приеме мерки в 
съответствие с принципа на 
субсидиарност, предвиден в член 5 от 
Договора за Европейския съюз. В 
съответствие с принципа на 
пропорционалност, заложен в посочения 
член, настоящата директива не 
надхвърля мерките, необходими за 
постигането на тази цел.

Or. en

Изменение 68
Sonia Alfano, Rita Borsellino, Monica Luisa Macovei

Предложение за директива
Член 1 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Настоящата директива установява 
минималните правила за обезпечаването 

Настоящата директива установява 
минималните правила за изземването 
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на имущество с оглед на евентуална
последваща конфискация и за 
конфискацията на имущество при 
наказателни дела.

или обезпечаването на имущество с 
оглед на евентуална последваща 
конфискация, за конфискацията на 
имущество при наказателни дела и без 
присъда, както и за управлението и 
разпореждането с конфискувано 
имущество.

Or. en

Изменение 69
Sonia Alfano, Rita Borsellino, Monica Luisa Macovei

Предложение за директива
Член 1 – параграф 1a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Настоящата директива не засяга 
съдебните процедури, които 
държавите членки могат да 
използват за лишаване на 
извършителя на престъпление от 
съответното имущество.

Or. en

Изменение 70
Alexander Alvaro, Renate Weber

Предложение за директива
Член 2 – параграф 1 – точка 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

(1) „облага“ означава всяка 
икономическа изгода, придобита чрез 
престъпление; тя може да се състои от 
всякакъв вид имущество и включва 
всяко последващо повторно 
инвестиране или преобразуване на 
преки облаги от страна на заподозряно 
или обвиняемо лице, както и от 
всякакви стойностни ползи;

(1) „облага“ означава всяка пряка
икономическа изгода, придобита чрез 
престъпление; тя може да се състои от 
всякакъв вид имущество и включва 
всяко последващо повторно 
инвестиране или преобразуване на 
преки облаги от страна на заподозряно 
или обвиняемо лице, както и от 
всякакви стойностни ползи;
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Or. en

Изменение 71
Rui Tavares

Предложение за директива
Член 2 – параграф 1 – точка 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

(1) „облага“ означава всяка 
икономическа изгода, придобита чрез 
престъпление; тя може да се състои от 
всякакъв вид имущество и включва 
всяко последващо повторно 
инвестиране или преобразуване на 
преки облаги от страна на заподозряно 
или обвиняемо лице, както и от 
всякакви стойностни ползи;

(1) „облага“ означава всяка пряка
икономическа изгода, придобита чрез 
престъпление; тя може да се състои от 
всякакъв вид имущество и включва 
всяко последващо повторно 
инвестиране или преобразуване на 
преки облаги от страна на заподозряно 
или обвиняемо лице, както и от 
всякакви стойностни ползи;

Or. en

Обосновка

Определянето на облагата като „всяка икономическа изгода, придобита чрез 
престъпление“ е доста широко и неясно и не позволява съгласувана, единна оценка на 
икономическата изгода, която следва да бъде отнета. Това може да доведе до 
значителни разлики в оценяването на имуществото, което е предмет на конфискация. 
Ако някои държави конфискуват облагите или техен заместител, то други биха могли 
да конфискуват и печалбата от последваща дейност, която не е престъпна.

Изменение 72
Zbigniew Ziobro

Предложение за директива
Член 2 – параграф 1 – точка 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

(1) „облага“ означава всяка 
икономическа изгода, придобита чрез 
престъпление; тя може да се състои от 
всякакъв вид имущество и включва 
всяко последващо повторно 
инвестиране или преобразуване на 

(1) „облага“ означава всяка 
икономическа изгода, пряко или 
непряко придобита чрез престъпление; 
тя може да се състои от всякакъв вид 
имущество и включва всяко последващо 
повторно инвестиране или 
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преки облаги от страна на заподозряно 
или обвиняемо лице, както и от 
всякакви стойностни ползи;

преобразуване на преки облаги от 
страна на заподозряно или обвиняемо 
лице, както и от всякакви стойностни 
ползи;

Or. pl

Изменение 73
Emine Bozkurt

Предложение за директива
Член 2 – параграф 1 – точка 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

(1) „облага“ означава всяка 
икономическа изгода, придобита чрез 
престъпление; тя може да се състои от 
всякакъв вид имущество и включва 
всяко последващо повторно 
инвестиране или преобразуване на 
преки облаги от страна на заподозряно 
или обвиняемо лице, както и от 
всякакви стойностни ползи;

(1) „облага“ означава всяка 
икономическа изгода, пряко или 
непряко придобита чрез престъпление; 
тя може да се състои от всякакъв вид 
имущество и включва всяко последващо 
повторно инвестиране или 
преобразуване на преки облаги от 
страна на заподозряно или обвиняемо 
лице, както и от всякакви стойностни 
ползи;

Or. en

Изменение 74
Zbigniew Ziobro

Предложение за директива
Член 2 – параграф 1 – точка 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

(2) „имущество“ означава собственост 
от всякакъв вид — материална или 
нематериална, движима или недвижима, 
— както и правни документи или 
актове, които доказват право на 
собственост или други права върху тази 
собственост;

(2) „имущество“ означава собственост 
от всякакъв вид — материална или 
нематериална, движима или недвижима, 
— както и правни документи или 
актове, които доказват право на 
собственост или други права върху тази 
собственост, и съпружеска 
имуществена общност;
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Or. pl

Изменение 75
Alexander Alvaro, Renate Weber

Предложение за директива
Член 2 – параграф 1 – точка 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

(4) „конфискация“ означава наказание 
или мярка, постановени от съда след 
производство във връзка с 
престъпление, които водят до 
окончателно отнемане на имущество;

(4) „конфискация“ означава мярка, 
постановена от съда след производство 
във връзка с престъпление, която води
до окончателно отнемане на имущество;

Or. en

Изменение 76
Axel Voss, Monika Hohlmeier, Manfred Weber, Jan Philipp Albrecht, Hubert Pirker

Предложение за директива
Член 2 – параграф 1 – точка 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4) „конфискация“ означава наказание 
или мярка, постановени от съда след 
производство във връзка с 
престъпление, които водят до 
окончателно отнемане на имущество;

4) „конфискация“ означава мярка, 
постановена от съда със съдебно 
решение или след наказателното 
производство, която води до 
окончателно отнемане на имущество;

Or. de

Обосновка

Das Löschen der Einziehung als &quot;Strafe&quot; dient der Erlangung einer einheitlichen 
europäischen Umsetzung des Vermögensabschöpfungsrechts, welche eine Einigung über den 
Charakter der Einziehung voraussetzt. Andernfalls wäre nicht auszuschließen, dass die 
Vollstreckung einer Maßnahme, die im Anordnungsstaat Strafe ist, im Vollstreckungsstaat 
den verfassungsrechtlichen Maßstäben der Vollstreckung einer Strafe zu unterwerfen wäre, 
obgleich die Einziehung nach dem Recht des Vollstreckungsstaates nicht als Strafe betrachtet 
würde. Die zweite Änderung dient der Klarstellung, dass die Einziehung nicht nur nach dem 
Urteil, sondern auch mit dem Urteil angeordnet werden kann.
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Изменение 77
Sonia Alfano, Rita Borsellino, Monica Luisa Macovei

Предложение за директива
Член 2 – параграф 1 – точка 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

(4) „конфискация“ означава наказание 
или мярка, постановени от съда след 
производство във връзка с 
престъпление, които водят до 
окончателно отнемане на имущество;

(4) „конфискация“ означава наказание 
или мярка, постановени от съда след 
производство, които водят до 
окончателно отнемане на имущество;

Or. en

Изменение 78
Sonia Alfano, Rita Borsellino, Monica Luisa Macovei

Предложение за директива
Член 2 – параграф 1 – точка 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

(5) „обезпечаване“ означава временна 
забрана за прехвърляне, унищожаване, 
преобразуване, разпореждане или 
преместване на имущество, или 
временно попечителство или контрол 
над имущество;

(5) „обезпечаване“ или изземване 
означава временна забрана за 
прехвърляне, унищожаване, 
преобразуване, разпореждане или 
преместване на имущество, или 
временно попечителство или контрол 
над имущество;

Or. en

Изменение 79
Sonia Alfano, Rita Borsellino, Monica Luisa Macovei

Предложение за директива
Член 2 – параграф 1 – точка 6а (нова)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

(6a) както и всички други правни 
инструменти, ако в тези 
инструменти изрично се предвижда 
настоящата директива да се прилага 
към престъпления, хармонизирани в 
нея.

Or. en

Изменение 80
Emine Bozkurt

Предложение за директива
Член 2 – параграф 1 – точка 6 – буква ка) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ка) както и всички други бъдещи 
правни инструменти, с които се 
хармонизират престъпления в 
рамките на целия ЕС;

Or. en

Изменение 81
Sarah Ludford

Предложение за директива
Член 2 – параграф 1 – точка 6а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(6a) „засегнато лице“ означава всяко 
лице, което е пряко засегнато от 
замразяване или конфискация на 
активите на обвиняемо или осъдено 
лице.

Or. en
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Изменение 82
Petru Constantin Luhan

Предложение за директива
Член 3 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Всяка държава членка взема 
необходимите мерки, за да позволи 
конфискацията — пълна или частична 
— на средствата на престъплението и 
на облагите след окончателна присъда 
във връзка с дадено престъпление.

1. Всяка държава членка взема 
необходимите мерки, за да позволи 
конфискацията на всички средства на 
престъплението и всички облаги след 
окончателна присъда във връзка с 
дадено престъпление.

Or. ro

Изменение 83
Sonia Alfano, Rita Borsellino, Monica Luisa Macovei

Предложение за директива
Член 3 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Всяка държава членка взема 
необходимите мерки, за да позволи 
конфискацията — пълна или частична 
— на средствата на престъплението и на 
облагите след окончателна присъда във 
връзка с дадено престъпление.

1. Всяка държава членка взема 
необходимите мерки, за да позволи 
конфискацията от страна на 
съдебните органи — пълна или 
частична — на средствата на 
престъплението и на облагите или на 
имущество, чиято стойност 
отговаря на тази на съответните 
средства на престъплението и на 
облагите, въз основа на окончателна 
присъда във връзка с дадено 
престъпление.

Or. en

Изменение 84
Мария Габриел
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Предложение за директива
Член 3 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Всяка държава членка взема 
необходимите мерки, за да позволи 
конфискацията — пълна или частична 
— на средствата на престъплението и на 
облагите след окончателна присъда във 
връзка с дадено престъпление.

1. Всяка държава членка взема 
необходимите мерки, за да позволи 
конфискацията само от страна на 
съдебните органи — пълна или 
частична — на средствата на 
престъплението и на облагите след 
окончателна присъда във връзка с 
дадено престъпление.

Or. en

Изменение 85
Axel Voss, Monika Hohlmeier, Manfred Weber, Jan Philipp Albrecht

Предложение за директива
Член 3 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Всяка държава членка взема 
необходимите мерки, за да позволи 
конфискацията — пълна или частична 
— на средствата на престъплението и на 
облагите след окончателна присъда във 
връзка с дадено престъпление.

1. Всяка държава членка взема 
необходимите мерки, за да позволи 
конфискацията — пълна или частична 
— от страна на съдебните органи или 
по силата на съдебно постановление 
на съдебните органи на средствата на 
престъплението и на облагите след 
окончателна присъда във връзка с 
дадено престъпление.

Or. de

Изменение 86
Roberta Angelilli

Предложение за директива
Член 3 – параграф 1
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Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Всяка държава членка взема 
необходимите мерки, за да позволи 
конфискацията — пълна или частична 
— на средствата на престъплението и на 
облагите след окончателна присъда във 
връзка с дадено престъпление.

1. Всяка държава членка взема 
необходимите мерки, за да позволи 
конфискацията — пълна или частична 
— на средствата на престъплението, на 
активите и на облагите след 
окончателна присъда във връзка с 
дадено престъпление.

Or. it

Изменение 87
Sonia Alfano, Rita Borsellino, Monica Luisa Macovei

Предложение за директива
Член 3 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Всяка държава членка взема 
необходимите мерки, за да позволи 
конфискацията на имущество, чиято 
стойност съответства на облагите, 
след окончателна присъда във връзка с 
дадено престъпление.

заличава се

Or. en

Изменение 88
Мария Габриел

Предложение за директива
Член 3 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Всяка държава членка взема 
необходимите мерки, за да позволи 
конфискацията на имущество, чиято 
стойност съответства на облагите, след 
окончателна присъда във връзка с 
дадено престъпление.

2. Всяка държава членка взема 
необходимите мерки, за да позволи
само на съдебните органи, когато 
предвидената в параграф 1 
конфискация не е възможна,
конфискацията на имущество, чиято 
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стойност съответства на облагите, след 
окончателна присъда във връзка с 
дадено престъпление.

Or. en

Изменение 89
Axel Voss, Monika Hohlmeier, Manfred Weber, Jan Philipp Albrecht

Предложение за директива
Член 3 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Всяка държава членка взема 
необходимите мерки, за да позволи 
конфискацията на имущество, чиято 
стойност съответства на облагите, след 
окончателна присъда във връзка с 
дадено престъпление.

2. Всяка държава членка взема 
необходимите мерки, за да позволи, 
когато предвидената в параграф 1 
конфискация не е възможна,
конфискацията, според случая, от 
страна на съдебните органи или по 
силата на съдебно постановление на 
съдебните органи на имущество, чиято
стойност съответства на облагите, след 
окончателна присъда във връзка с 
дадено престъпление.

Or. de

Изменение 90
Roberta Angelilli

Предложение за директива
Член 3 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Всяка държава членка взема 
необходимите мерки, за да позволи 
конфискацията на имущество, чиято 
стойност съответства на облагите, 
след окончателна присъда във връзка с 
дадено престъпление.

2. Всяка държава членка взема 
необходимите мерки, за да позволи 
конфискацията на имущество на
стойност, която се равнява на 
облагите, печалбата или стойността, 
на която възлиза резултатът от 
престъплението, след окончателна 
присъда във връзка с дадено 
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престъпление.

Or. it

Изменение 91
Zbigniew Ziobro

Предложение за директива
Член 3 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Всяка държава членка взема 
необходимите мерки, за да позволи 
конфискацията на имущество, чиято
стойност съответства на облагите, след 
окончателна присъда във връзка с 
дадено престъпление.

2. Всяка държава членка взема 
необходимите мерки, за да позволи 
конфискацията на имущество, чиято 
стойност съответства на облагите, след 
окончателна присъда във връзка с 
дадено престъпление. Не се дава 
разпореждане за пълна или частична 
конфискация на имущество, ако 
материалните облаги или тяхната 
равностойност подлежат на връщане 
на ощетената страна или на друг 
субект.

Or. pl

Изменение 92
Zbigniew Ziobro

Предложение за директива
Член 3 – параграф 2 – точка 1 (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(1) При осъждането за престъпление, 
от което извършителят е получил, 
дори и непряко, материална облага на 
значителна стойност, имуществото, 
което е присвоено от извършителя 
или върху което той е получил по друг 
начин право на собственост при
извършването на престъплението 
или след това — до момента на 
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издаване на присъдата, дори и тя да 
не е правно обвързваща, се счита за 
материална облага от 
престъплението, освен ако 
извършителят или друга 
заинтересована страна не успее да 
докаже законния произход на 
имуществото и на средствата, 
използвани за придобиването му.

Or. pl

Изменение 93
Cornelis de Jong

Предложение за директива
Член 3 – параграф 2a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2а. Всяка държава членка взема 
необходимите мерки, за да позволи
конфискацията от страна на 
съдебните органи на имущество на 
заподозряното лице при липсата на 
присъда, когато съдът установи при 
преценка на вероятностите, че може 
да се счита, че активите на 
съответното заподозряно лице пряко 
или непряко представляват облаги от 
престъпно поведение или са 
предназначени за престъпна 
употреба.

Or. en

Изменение 94
Sarah Ludford

Предложение за директива
Член 3 – параграф 2a (нов)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

2а. Всяка държава членка взема 
необходимите мерки, за да позволи, 
при липсата на присъда, 
конфискацията от страна на 
съдебните органи на средствата на 
престъплението или на облагите, 
придобити в резултат на поведение, 
което е противозаконно съгласно 
наказателното право, когато съдът 
установи при преценка на 
вероятностите, че са настъпили 
обстоятелства, за които се 
предполага, че съставляват 
противозаконно поведение. Тази 
разпоредба не се прилага по 
отношение на държави членки, в 
които вече съществуват правомощия 
за гражданскоправна конфискация, 
позволяващи извършването й при 
липсата на присъда.

Or. en

Обосновка

По този начин се признават правомощията за гражданскоправна конфискация, 
съществуващи в някои държави членки, които не са свързани с наказателното 
производство.

Изменение 95
Josef Weidenholzer

Предложение за директива
Член 3a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 3a
Иск за обезщетение за нанесени вреди
Всяка държава членка взема 
необходимите мерки, за да бъдат 
взети под внимание исковете за 
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обезщетение за нанесени вреди на 
пострадалите лица.

Or. de

Изменение 96
Sonia Alfano, Rita Borsellino, Monica Luisa Macovei

Предложение за директива
Член 4 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Всяка държава членка приема 
необходимите мерки, за да позволи
конфискацията — пълна или частична 
— на имущество, принадлежащо на 
лице, осъдено за престъпление, когато 
въз основа на конкретни факти съдът 
сметне, че за въпросното имущество
съществува значително по-голяма 
вероятност да е придобито от 
осъденото лице в резултат на сходна 
престъпна дейност, отколкото от 
друга дейност.

1. Всяка държава членка приема 
необходимите мерки, за да позволи 
конфискацията от страна на 
компетентните органи — пълна или 
частична — на имущество, 
принадлежащо на лице, осъдено за 
престъпление, когато въз основа на 
конкретни факти, например това, че 
стойността на имуществото не 
съответства на законните доходи на 
осъденото лице, съдът сметне при 
преценка на вероятностите, че 
въпросното имущество е придобито по 
незаконен начин.

Or. en

Изменение 97
Alexander Alvaro, Renate Weber

Предложение за директива
Член 4 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Всяка държава членка приема 
необходимите мерки, за да позволи 
конфискацията — пълна или частична 
— на имущество, принадлежащо на 
лице, осъдено за престъпление, когато 
въз основа на конкретни факти съдът 

1. Всяка държава членка приема 
необходимите мерки, за да позволи 
конфискацията — пълна или частична 
— на имущество, принадлежащо на 
лице, осъдено за престъпление, когато 
въз основа на конкретни факти и след 
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сметне, че за въпросното имущество 
съществува значително по-голяма 
вероятност да е придобито от 
осъденото лице в резултат на сходна 
престъпна дейност, отколкото от друга 
дейност.

пълно използване на всички 
доказателства, съдът е убеден, че 
въпросното имущество е придобито от 
осъденото лице в резултат на сходна 
престъпна дейност, а не от друга 
дейност.

Or. en

Изменение 98
Petru Constantin Luhan

Предложение за директива
Член 4 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Всяка държава членка приема 
необходимите мерки, за да позволи 
конфискацията — пълна или частична 
— на имущество, принадлежащо на 
лице, осъдено за престъпление, когато 
въз основа на конкретни факти съдът 
сметне, че за въпросното имущество 
съществува значително по-голяма 
вероятност да е придобито от 
осъденото лице в резултат на сходна 
престъпна дейност, отколкото от друга 
дейност.

1. Всяка държава членка приема 
необходимите мерки, за да позволи 
конфискацията на цялото имущество, 
принадлежащо на лице, осъдено за 
престъпление, когато въз основа на 
конкретни факти съдът сметне, че 
въпросното имущество е придобито от 
осъденото лице в резултат на сходна 
престъпна дейност, а не от някаква 
друга дейност.

Or. ro

Изменение 99
Axel Voss, Monika Hohlmeier, Manfred Weber, Jan Philipp Albrecht

Предложение за директива
Член 4 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Всяка държава членка приема 
необходимите мерки, за да позволи 
конфискацията — пълна или частична 
— на имущество, принадлежащо на 

1. Всяка държава членка приема 
необходимите мерки, за да позволи 
конфискацията — пълна или частична 
— на имущество, принадлежащо на 
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лице, осъдено за престъпление, когато 
въз основа на конкретни факти съдът
сметне, че за въпросното имущество
съществува значително по-голяма 
вероятност да е придобито от 
осъденото лице в резултат на сходна 
престъпна дейност, отколкото от друга 
дейност.

лице, осъдено за престъпление, когато 
въз основа на конкретни факти и след 
изчерпване на всички налични 
доказателства съдът е убеден, че 
въпросното имущество е придобито от 
осъденото лице в резултат на сходна 
престъпна дейност, отколкото от друга 
дейност.

Or. de

Обосновка

С оглед гарантиране на правото на собственост, неоснованата на присъда 
конфискация трябва да подлежи на строги конституционно-правни норми. Тя е 
конституционосъобразна, само когато съдът, който разглежда делото по същество, 
след обстойна преценка на доказателствата, се е убедил в престъпния произход на 
вещта. При това не е необходимо да се установи конкретното първоначално 
престъпление. Съдът, който разглежда делото по същество, трябва обаче да е 
убеден поне в това дали е налице престъпен произход на имуществото.

Изменение 100
Rui Tavares

Предложение за директива
Член 4 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Всяка държава членка приема 
необходимите мерки, за да позволи 
конфискацията — пълна или частична 
— на имущество, принадлежащо на 
лице, осъдено за престъпление, когато 
въз основа на конкретни факти съдът 
сметне, че за въпросното имущество 
съществува значително по-голяма 
вероятност да е придобито от 
осъденото лице в резултат на сходна 
престъпна дейност, отколкото от друга 
дейност.

1. Всяка държава членка приема 
необходимите мерки, за да позволи 
конфискацията — пълна или частична 
— на имущество, принадлежащо на 
лице, осъдено за престъпление, когато 
въз основа на конкретни факти и след 
пълно използване на всички 
доказателства съдът е убеден, че 
въпросното имущество е придобито от 
осъденото лице в резултат на сходна 
престъпна дейност, а не от друга 
дейност.

Or. en
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Изменение 101
Véronique Mathieu

Предложение за директива
Член 4 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Всяка държава членка приема 
необходимите мерки, за да позволи 
конфискацията — пълна или частична 
— на имущество, принадлежащо на 
лице, осъдено за престъпление, когато 
въз основа на конкретни факти съдът 
сметне, че за въпросното имущество
съществува значително по-голяма 
вероятност да е придобито от 
осъденото лице в резултат на сходна 
престъпна дейност, отколкото от 
друга дейност.

1. Всяка държава членка приема 
необходимите мерки, за да позволи 
конфискацията — пълна или частична 
— на имущество, принадлежащо на 
лице, осъдено за престъпление, когато 
въз основа на конкретни факти съдът 
сметне, че за имуществото, 
принадлежащо на осъденото лице,
съществува значително по-голяма 
вероятност да е с незаконен произход.

Or. fr

Изменение 102
Alexander Alvaro, Renate Weber

Предложение за директива
Член 5 – параграф 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

Всяка държава членка взема 
необходимите мерки, за да позволи 
конфискацията, без да е издадена 
присъда, на облаги и на средства на 
престъплението след производство, 
което би могло да доведе до присъда, 
ако заподозряното или обвиняемото 
лице е било в състояние да бъде съдено, 
когато:

Всяка държава членка взема 
необходимите мерки, за да позволи 
конфискацията, без да е издадена 
присъда, на облаги и на средства на 
престъплението, ако съдът, въз основа 
на конкретни факти и след пълно 
използване на всички доказателства, е 
убеден, че след производство би се
стигнало до присъда, ако 
заподозряното или обвиняемото лице е 
било в състояние да бъде съдено, 
когато:

Or. en
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Изменение 103
Axel Voss, Monika Hohlmeier, Manfred Weber, Jan Philipp Albrecht

Предложение за директива
Член 5 – параграф 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

Всяка държава членка взема 
необходимите мерки, за да позволи 
конфискацията, без да е издадена 
присъда, на облаги и на средства на 
престъплението след производство, 
което би могло да доведе до присъда, 
ако заподозряното или обвиняемото 
лице е било в състояние да бъде съдено, 
когато:

Всяка държава членка взема 
необходимите мерки, за да позволи 
конфискацията, без да е издадена 
присъда, на облаги и на средства на 
престъплението след производство, 
което би могло да доведе до присъда, 
ако съдът въз основа на конкретни 
факти и след изчерпване на всички 
доказателства е убеден, че
заподозряното или обвиняемото лице е 
било в състояние да бъде съдено, 
когато:

Or. de

Обосновка

С оглед на гарантирането на правото на собственост неоснованата на присъда 
конфискация трябва да подлежи на строги конституционно-правни норми. Тя е 
конституционосъобразна само когато съдът, който разглежда делото по същество, 
след обстойна преценка на доказателствата, се е убедил в престъпния произход на 
вещта. При това не е необходимо да се установи конкретното първоначално 
престъпление. Съдът, който разглежда делото по същество, трябва обаче да е 
убеден поне в това дали е налице престъпен произход на имуществото.

Изменение 104
Rui Tavares

Предложение за директива
Член 5 – параграф 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

Всяка държава членка взема 
необходимите мерки, за да позволи 
конфискацията, без да е издадена 

Всяка държава членка взема 
необходимите мерки, за да позволи 
конфискацията, без да е издадена 
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присъда, на облаги и на средства на 
престъплението след производство, 
което би могло да доведе до присъда, 
ако заподозряното или обвиняемото 
лице е било в състояние да бъде съдено, 
когато:

присъда, на облаги и на средства на 
престъплението, ако съдът, въз основа 
на конкретни факти и след пълно 
използване на всички доказателства, е 
убеден, че след производство би се 
стигнало до присъда, ако 
заподозряното или обвиняемото лице е 
било в състояние да бъде съдено, 
когато:

Or. en

Изменение 105
Véronique Mathieu

Предложение за директива
Член 5 – параграф 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

Всяка държава членка взема 
необходимите мерки, за да позволи 
конфискацията, без да е издадена 
присъда, на облаги и на средства на 
престъплението след производство,
което би могло да доведе до присъда, 
ако заподозряното или обвиняемото 
лице е било в състояние да бъде съдено,
когато:

Всяка държава членка взема 
необходимите мерки, за да позволи 
конфискацията, без да е издадена 
присъда, на облаги и на средства на 
престъплението след производство, ако 
съдебните органи са убедени, въз 
основа на доказателствени средства, 
че ако заподозряното или обвиняемото 
лице е било в състояние да бъде съдено,
то би било осъдено за извършването 
на престъпление:

Or. fr

Изменение 106
Sarah Ludford

Предложение за директива
Член 5 – параграф 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

Всяка държава членка взема 
необходимите мерки, за да позволи 

Всяка държава членка взема 
необходимите мерки, за да позволи 
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конфискацията, без да е издадена 
присъда, на облаги и на средства на 
престъплението след производство, 
което би могло да доведе до присъда, 
ако заподозряното или обвиняемото 
лице е било в състояние да бъде съдено, 
когато:

конфискацията, без да е издадена 
присъда, на облаги и на средства на 
престъплението след производство, 
което би могло да доведе до присъда, 
ако заподозряното или обвиняемото 
лице е било в състояние да бъде съдено,
или в друго производство, когато:

Or. en

Изменение 107
Sonia Alfano, Rita Borsellino, Monica Luisa Macovei

Предложение за директива
Член 5 – параграф 1a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Всяка държава членка взема 
необходимите мерки, за да позволи 
конфискацията от страна на 
съдебните органи на активите на 
лице, което не може да докаже 
законния им произход, когато съдът 
прецени, въз основа на конкретни 
факти и при зачитане правото на 
защита и правата на 
добросъвестните трети страни, че 
тези активи са резултат от 
престъпна дейност, с която се 
предполага, че въпросното лице е 
свързано.

Or. en

Изменение 108
Мария Габриел

Предложение за директива
Член 5 – параграф 1 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

a) поради смърт или трайно заличава се
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заболяване на заподозряното или 
обвиняемото лице е невъзможно по-
нататъшно преследване; или

Or. en

Изменение 109
Axel Voss, Monika Hohlmeier, Manfred Weber, Jan Philipp Albrecht

Предложение за директива
Член 5 – параграф 1 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) поради смърт или трайно заболяване 
на заподозряното или обвиняемото лице 
е невъзможно по-нататъшно 
преследване; или

а) поради трайно заболяване на 
заподозряното или обвиняемото лице е 
невъзможно по-нататъшно преследване; 
или

Or. de

Обосновка

Следва да отпадне възможността за неоснована на присъда конфискация в случай на 
смърт на заподозряното или обвиняемото лице, тъй като при смърт на 
предполагаемия извършител, разпореждането за конфискация се насочва към 
неговите наследници. Тогава това би представлявало случай на конфискация по 
отношение на трети страни съгласно член 6, която може да се извърши само при 
строго определени обстоятелства.

Изменение 110
Sarah Ludford

Предложение за директива
Член 5 – параграф 1 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

a) поради смърт или трайно заболяване 
на заподозряното или обвиняемото лице 
е невъзможно по-нататъшно 
преследване; или

a) поради заболяване или трайно 
заболяване на заподозряното или 
обвиняемото лице, което води до 
невъзможност лицето да бъде съдено, 
не може да се осъществи 
действително преследване, или 
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когато поради заболяването 
давността е изтекла;

Or. en

Обосновка

Заболяването следва да се определи по-тясно като обуславящо невъзможността
лицето да бъде съдено. Добре би било буквите относно случаите на смърт, заболяване 
и бягство (вж. другите изменения) да се отделят, тъй като става дума за различни 
по характер обстоятелства.

Изменение 111
Мария Габриел

Предложение за директива
Член 5 – параграф 1 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) заболяването или бягството от 
преследване или неявяването на 
съдебния процес на заподозряното или 
обвиняемото лице прави невъзможно 
действителното преследване в 
рамките на разумен срок и създаде 
сериозен риск от погасяване по 
давност.

заличава се

Or. en

Изменение 112
Sarah Ludford

Предложение за директива
Член 5 – параграф 1 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) заболяването или бягството от 
преследване или неявяването на 
съдебния процес на заподозряното или 
обвиняемото лице прави невъзможно 
действителното преследване в рамките 

б) бягството от преследване или 
неявяването на съдебния процес на 
заподозряното или обвиняемото лице, 
съчетано с невъзможност за връщане 
на обвиняемото лице по реда на 
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на разумен срок и създаде сериозен риск 
от погасяване по давност.

Рамково решение 2002/584/ПВР или по 
друг начин, прави невъзможно 
действителното преследване в рамките 
на разумен срок и създаде сериозен риск 
от погасяване по давност.

Or. en

Обосновка

Държавите членки следва да положат разумни усилия за връщане на обвиняемото 
лице чрез издаване на европейска заповед за арест или чрез други форми на европейско 
сътрудничество, преди да конфискуват имущество. Случаите на заболяване или 
смърт са посочени отделно в други изменения.

Изменение 113
Georgios Papanikolaou

Предложение за директива
Член 5 – параграф 1 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) заболяването или бягството от 
преследване или неявяването на 
съдебния процес на заподозряното или 
обвиняемото лице прави невъзможно 
действителното преследване в рамките 
на разумен срок и създаде сериозен риск 
от погасяване по давност.

б) заболяването или бягството от 
преследване или неявяването на 
съдебния процес на заподозряното или 
обвиняемото лице прави невъзможно 
действителното преследване в рамките 
на разумен срок и създаде сериозен риск 
от погасяване по давност. Това се 
прилага в държавите членки, в които 
правото не признава осъждането за 
престъпление в отсъствие на 
съденото лице.

Or. el

Изменение 114
Sarah Ludford

Предложение за директива
Член 5 – параграф 1 – буква бa) (нова)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

бa) заподозряното или обвиняемото 
лице е починало;

Or. en

Изменение 115
Sarah Ludford

Предложение за директива
Член 5 – параграф 1 – алинея 1 (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Тази разпоредба не се прилага по 
отношение на държави членки, в 
които вече съществуват правомощия 
за гражданскоправна конфискация, 
позволяващи извършването на
конфискация в тези категории случаи.

Or. en

Изменение 116
Sonia Alfano, Rita Borsellino, Monica Luisa Macovei

Предложение за директива
Член 6 – параграф 1 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) облаги, които са били прехвърлени на
трети страни от осъденото лице или 
от негово име, или от заподозрени или 
обвинени лица при посочените в 
член 5 обстоятелства, или

а) облаги или средства на 
престъплението, които по пряк или 
косвен път са били прехвърлени или 
придобити от трети страни, или

Or. en
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Изменение 117
Cornelis de Jong

Предложение за директива
Член 6 – параграф 1 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) облаги, които са били прехвърлени на 
трети страни от осъденото лице или от 
негово име, или от заподозрени или 
обвинени лица при посочените в член 5 
обстоятелства, или

а) активи, които са били прехвърлени 
на трети страни от осъденото лице или 
от негово име, или от заподозрени или 
обвинени лица при посочените в член 5 
обстоятелства, или

Or. en

Изменение 118
Cornelis de Jong

Предложение за директива
Член 6 – параграф 1 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) друго имущество на осъденото лице, 
което е било прехвърлено на трети 
страни с цел избягване на 
конфискацията на имущество, чиято 
стойност съответства на облагите.

б) друго имущество на осъденото лице, 
което е било прехвърлено на трети 
страни единствено с цел избягване на 
конфискацията на имущество, чиято 
стойност съответства на активите.

Or. en

Изменение 119
Sonia Alfano, Rita Borsellino, Monica Luisa Macovei

Предложение за директива
Член 6 – параграф 1 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) друго имущество на осъденото лице, 
което е било прехвърлено на трети 
страни с цел избягване на 
конфискацията на имущество, чиято 

б) друго имущество, което е било 
прехвърлено на трети страни или 
придобито от същите с цел избягване 
на конфискацията на имущество, чиято 
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стойност съответства на облагите. стойност съответства на облагите.

Or. en

Изменение 120
Roberta Angelilli

Предложение за директива
Член 6 – параграф 1 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) друго имущество на осъденото лице, 
което е било прехвърлено на трети 
страни с цел избягване на 
конфискацията на имущество, чиято 
стойност съответства на облагите.

б) друго имущество на осъденото лице, 
което е било прехвърлено на трети 
страни с цел избягване на 
конфискацията на имущество, на 
стойност, която се равнява на
облагите, печалбата или стойността, 
на която възлиза резултатът от 
престъплението.

Or. it

Изменение 121
Axel Voss, Monika Hohlmeier, Manfred Weber, Jan Philipp Albrecht, Hubert Pirker

Предложение за директива
Член 6 – параграф 2 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Конфискацията на облаги или 
имущество, посочена в параграф 1, е 
възможна, когато имуществото 
подлежи на реституция или когато:

2. Конфискацията на облаги или 
имущество, посочена в параграф 1, е 
възможна, когато:

Or. de

Обосновка

Наличието на гражданско-правен иск за реституция не е основание за право на 
конфискация по отношение на трети страни. Искът от страна на държавата за 
конфискация на неправомерно придобито имущество и гражданско-правният иск за 
реституция, подаден от ощетеното лице, трябва да се разграничават строго един от 
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друг и по правило те се изключват взаимно. Във всички случаи смесването на двата 
иска трябва да се избягва.

Изменение 122
Sonia Alfano, Rita Borsellino, Monica Luisa Macovei

Предложение за директива
Член 6 – параграф 2 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Конфискацията на облаги или 
имущество, посочена в параграф 1, е 
възможна, когато имуществото 
подлежи на реституция или когато:

2. Конфискацията на облаги или 
имущество, посочена в параграф 1, е 
възможна, когато:

Or. en

Изменение 123
Sonia Alfano, Rita Borsellino, Monica Luisa Macovei

Предложение за директива
Член 6 – параграф 2 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) оценка, основана на конкретни 
факти, отнасящи се до осъденото, 
заподозряното или обвиняемото лице, 
сочи, че конфискацията на 
имущество на осъденото лице, или на 
заподозряното или обвиняемото лице 
при посочените в член 5 
обстоятелства няма вероятност да 
бъде успешно извършена, и

заличава се

Or. en

Изменение 124
Salvatore Iacolino
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Предложение за директива
Член 6 – параграф 2 – буква б) – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) облагите или имуществото са били 
прехвърлени безвъзмездно или на по-
ниска цена от пазарната им стойност и 
когато третата страна:

б) облагите или имуществото са били 
прехвърлени безвъзмездно или на по-
ниска цена от пазарната им стойност, 
без да се засяга принципът за 
добросъвестност на съответната 
трета страна.

Or. it

Изменение 125
Roberta Angelilli

Предложение за директива
Член 6 – параграф 2 – буква б) – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) облагите или имуществото са били 
прехвърлени безвъзмездно или на по-
ниска цена от пазарната им стойност и 
когато третата страна:

б) облагите или имуществото са били 
прехвърлени безвъзмездно или на по-
ниска ставка от пазарната им стойност 
и когато третата страна:

Or. it

Изменение 126
Sonia Alfano, Rita Borsellino, Monica Luisa Macovei

Предложение за директива
Член 6 – параграф 2 – буква б) – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) облагите или имуществото са били 
прехвърлени безвъзмездно или на по-
ниска цена от пазарната им стойност и 
когато третата страна:

б) облагите или имуществото са били 
прехвърлени безвъзмездно или на 
значително по-ниска цена от пазарната 
им стойност;

Or. en
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Изменение 127
Sonia Alfano, Rita Borsellino, Monica Luisa Macovei

Предложение за директива
Член 6 – параграф 2 – буква бa) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

бa) що се отнася до облагите, 
третата страна е знаела за техния 
незаконен произход или, ако не е 
знаела, всяко здравомислещо лице на 
нейно място би заподозряло въз 
основа на конкретни факти и 
обстоятелства, че облагите са с 
незаконен произход;

Or. en

Изменение 128
Sonia Alfano, Rita Borsellino, Monica Luisa Macovei

Предложение за директива
Член 6 – параграф 2 – буква бб) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

бб) що се отнася до друго имущество, 
третата страна е знаела, че то е 
прехвърлено с цел избягване на 
конфискация на имуществото, чиято 
стойност съответства на облагите, 
или, ако не е знаела, всяко 
здравомислещо лице на нейно място 
би заподозряло въз основа на 
конкретни факти и обстоятелства, 
че това имущество е прехвърлено с 
цел избягване на такава конфискация.

Or. en
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Изменение 129
Roberta Angelilli

Предложение за директива
Член 6 – параграф 2 – буква б) – подточка i)

Текст, предложен от Комисията Изменение

i) що се отнася до облагите, е знаела за 
техния незаконен произход или, ако не 
е знаела, разумно лице на нейно място 
би заподозряло въз основа на 
конкретни факти и обстоятелства, 
че облагите са с незаконен произход;

i) що се отнася до облагите, е знаела за 
техния незаконен произход;

Or. it

Изменение 130
Zbigniew Ziobro

Предложение за директива
Член 6 – параграф 2 – буква б) – подточка ii) – точка 1 (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1) Счита се, че лицето, което е в най-
близки отношения с извършителя, 
знае, че имуществото представлява 
материална облага от 
престъплението, а когато става дума 
за стопански субект — ако 
извършителят или най-близкото му 
лице са действали като част от 
органа на юридическото лице или са 
били упълномощени да управляват 
или представляват предприятието в 
момента на придобиването.

Or. pl

Изменение 131
Sonia Alfano, Rita Borsellino, Monica Luisa Macovei
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Предложение за директива
Член 6а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 6а
Фиктивно приписване на 

собственост на трети лица
Всяка държава членка приема 
законодателни мерки с цел въвеждане 
на разпоредби за преследване  
поведението на лица, които 
фиктивно приписват правото на 
собственост и притежанието на 
имущество на трети страни, за да 
избегнат мерки за изземване или 
конфискация.

Or. en

Изменение 132
Sonia Alfano, Rita Borsellino, Monica Luisa Macovei

Предложение за директива
Член 7 – заглавие

Текст, предложен от Комисията Изменение

Обезпечаване Обезпечаване или изземване

Or. en

Изменение 133
Мария Габриел

Предложение за директива
Член 7 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Всяка държава членка взема 
необходимите мерки, за да позволи 
обезпечаването на имущество, за което 

1. Всяка държава членка взема 
необходимите мерки, за да позволи 
обезпечаването на имущество, за което 
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има опасност да изчезне, да бъде укрито 
или прехвърлено извън юрисдикцията, с 
оглед на евентуална последваща 
конфискация. Тези мерки се 
разпореждат от съда.

има опасност да изчезне, да бъде укрито 
или прехвърлено извън юрисдикцията, с 
оглед на евентуална последваща 
конфискация. Тези мерки се 
разпореждат от съда. Те включват 
въвеждането на неоснована на 
присъда конфискация, при пълно 
зачитане на правото на защита и 
правата на добросъвестните трети 
страни, както и на правото за 
оспорване на мерките по съдебен ред.

Or. en

Изменение 134
Axel Voss, Monika Hohlmeier, Manfred Weber, Jan Philipp Albrecht

Предложение за директива
Член 7 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Всяка държава членка взема 
необходимите мерки, за да позволи 
обезпечаването на имущество, за което 
има опасност да изчезне, да бъде укрито 
или прехвърлено извън юрисдикцията, с 
оглед на евентуална последваща 
конфискация. Тези мерки се 
разпореждат от съда.

1. Всяка държава членка взема 
необходимите мерки, за да позволи 
незабавното замразяване на 
имущество, за което има опасност да 
изчезне, да бъде укрито или 
прехвърлено извън юрисдикцията или 
за което съществуват основания да се 
предполага, че са налице 
предпоставки за конфискация, с оглед 
на евентуална последваща конфискация. 
Тези мерки изискват решение на 
компетентния национален орган, 
което трябва да бъде получено 
незабавно след замразяването на 
имуществото, освен ако става дума 
за движими вещи. В тези случаи 
решение е необходимо, само ако е 
поискано от засегнатото лице. 
Лицето, засегнато от предвидените в 
настоящия член мерки, има право да 
оспорва решението и да го обжалва 
пред съда.

Or. de
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Изменение 135
Monica Luisa Macovei

Предложение за директива
Член 7 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Всяка държава членка взема 
необходимите мерки, за да позволи 
обезпечаването на имущество, за 
което има опасност да изчезне, да 
бъде укрито или прехвърлено извън 
юрисдикцията, с оглед на евентуална 
последваща конфискация. Тези мерки се 
разпореждат от съда.

1. Всяка държава членка взема 
необходимите мерки, за да позволи 
незабавното замразяване или 
изземване на имущество от страна на 
своите компетентни органи, с оглед 
на евентуална последваща конфискация.
Лицето, засегнато от предвидените в 
настоящия член мерки, има право на 
обжалване пред съда.

Or. en

Изменение 136
Véronique Mathieu

Предложение за директива
Член 7 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Всяка държава членка взема 
необходимите мерки, за да позволи 
обезпечаването на имущество, за което 
има опасност да изчезне, да бъде укрито 
или прехвърлено извън юрисдикцията, с 
оглед на евентуална последваща 
конфискация. Тези мерки се 
разпореждат от съда.

1. Всяка държава членка взема 
необходимите мерки, за да позволи 
обезпечаването на имущество, за което 
има опасност да изчезне, да бъде укрито 
или прехвърлено извън юрисдикцията, с 
оглед на евентуална последваща 
конфискация. Тези мерки се 
разпореждат от компетентните 
органи.

Or. fr

Изменение 137
Axel Voss, Monika Hohlmeier, Manfred Weber, Jan Philipp Albrecht
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Предложение за директива
Член 7 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Всяка държава членка взема 
необходимите мерки, за да могат 
нейните компетентни органи 
незабавно да обезпечат имущество, 
когато има висок риск това 
имущество да изчезне, да бъде укрито 
или прехвърлено преди 
постановяването на съдебно решение. 
Тези мерки се потвърждават 
възможно най-бързо от съда.

заличава се

Or. de

Обосновка

Параграф 2 бе обединен с параграф 1.

Изменение 138
Georgios Papanikolaou

Предложение за директива
Член 7 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Всяка държава членка взема 
необходимите мерки, за да могат 
нейните компетентни органи незабавно 
да обезпечат имущество, когато има 
висок риск това имущество да изчезне, 
да бъде укрито или прехвърлено преди 
постановяването на съдебно решение. 
Тези мерки се потвърждават възможно 
най-бързо от съда.

2. Всяка държава членка взема 
необходимите мерки, за да могат 
нейните компетентни органи незабавно 
да обезпечат имущество, когато има 
висок риск това имущество да изчезне, 
да бъде укрито или прехвърлено преди 
постановяването на съдебно решение. 
Тези мерки се потвърждават възможно 
най-бързо от съда, дори и по време на 
предварителното наказателно 
производство.

Or. el
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Изменение 139
Cornelis de Jong

Предложение за директива
Член 8 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Всяка държава членка предприема 
необходимото, за да гарантира, че 
лицата, засегнати от предвидените в
настоящата директива мерки, имат 
право на ефективни правни средства за 
защита и че заподозрените имат право 
на справедлив съдебен процес, с оглед 
спазване на техните права.

1. Всяка държава членка предприема 
необходимото, за да гарантира, че 
лицата, чиито активи са замразени 
или конфискувани по силата на
настоящата директива, независимо от 
това чия собственост са тези активи
в момента на конфискацията, имат 
право на ефективни правни средства за 
защита, включително на справедлив 
съдебен процес.

Or. en

Изменение 140
Мария Габриел

Предложение за директива
Член 8 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Всяка държава членка предприема 
необходимото, за да гарантира, че 
лицата, засегнати от предвидените в 
настоящата директива мерки, имат 
право на ефективни правни средства за 
защита и че заподозрените имат право 
на справедлив съдебен процес, с оглед 
спазване на техните права.

1. Всяка държава членка предприема 
необходимото, за да гарантира, че 
лицата, засегнати от предвидените в 
настоящата директива мерки, имат 
пълно право на ефективни правни 
средства за защита, включително 
пълно право на справедлив съдебен 
процес и възможност за обжалване на 
решението.

Or. en

Изменение 141
Sarah Ludford
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Предложение за директива
Член 8 – параграф 1a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1а. Всяка държава членка предприема 
необходимите мерки, за да гарантира, 
че засегнатите лица имат право на 
ефективни правни средства за 
защита преди вземането на 
окончателно решение за конфискация, 
включително възможност за 
предприемане на правни стъпки, с цел 
запазване на техните права.

Or. en

Изменение 142
Renate Weber

Предложение за директива
Член 8 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Всяка държава членка взема 
необходимите мерки, за да гарантира, че 
всяко решение за обезпечаване на 
имущество е обосновано, че решението 
се съобщава на засегнатото лице по най-
бързия начин след неговото изпълнение 
и че то остава в сила само докогато е 
необходимо за опазване на имуществото 
с оглед на бъдеща конфискация. Всяка 
държава членка предвижда 
действителна възможност за лицата, 
чието имущество е засегнато, да 
обжалват пред съда решението за 
обезпечаване по всяко време преди да 
бъде взето решение за конфискация. 
Обезпечено имущество, което 
впоследствие не е било конфискувано, 
се връща незабавно на законния си 
собственик.

2. Всяка държава членка взема 
необходимите мерки, за да гарантира, че 
всяко решение за обезпечаване на 
имущество е обосновано, че решението 
се съобщава на засегнатото лице по най-
бързия начин след неговото изпълнение 
и че то остава в сила само докогато е 
необходимо за опазване на имуществото 
с оглед на бъдеща конфискация. Всяка 
държава членка предвижда 
действителна възможност за лицата, 
чието имущество е засегнато, да 
обжалват пред съда решението за 
обезпечаване по всяко време преди да 
бъде взето решение за конфискация. 
Обезпечено имущество, което 
впоследствие не е било конфискувано, 
се връща незабавно на законния си 
собственик, който си запазва правото 
на ефективни правни средства за 
защита, ако имуществото му е 
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претърпяло промени в резултат на 
мярката за замразяване на 
имуществото.

Or. en

Изменение 143
Renate Weber

Предложение за директива
Член 8 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Всяка държава членка взема 
необходимите мерки, за да гарантира, че 
всяко решение за конфискация е 
обосновано и че то се съобщава на 
засегнатото лице. Всяка държава членка 
предвижда действителна възможност за 
лицата, чието имущество е засегнато, да 
обжалват пред съда решението за 
конфискация.

3. Всяка държава членка взема 
необходимите мерки, за да гарантира, че 
всяко решение за конфискация е 
обосновано и че то се съобщава 
незабавно на засегнатото лице. Всяка 
държава членка предвижда 
действителна възможност за лицата, 
чието имущество е засегнато, да 
обжалват пред съда решението за 
конфискация.

Or. en

Изменение 144
Rui Tavares

Предложение за директива
Член 8 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Всяка държава членка взема 
необходимите мерки, за да гарантира, че 
всяко решение за конфискация е 
обосновано и че то се съобщава на 
засегнатото лице. Всяка държава членка 
предвижда действителна възможност за 
лицата, чието имущество е засегнато, да 
обжалват пред съда решението за 
конфискация.

3. Всяка държава членка взема 
необходимите мерки, за да гарантира, че 
обвиняемото или осъденото лице 
разполага с възможността да оспори 
искането за конфискация пред 
независим съдебен орган. На 
обвиняемото или осъденото лице се 
предоставя достъп до веществените 
доказателства в съответствие с 
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Директивата за правото на 
информация в наказателното 
производство. Това лице има право 
поне да бъде изслушано, да задава 
въпроси и да представя 
доказателства, преди да бъде взето 
окончателно решение за конфискация. 
Всяка държава членка взема 
необходимите допълнителни мерки, 
за да гарантира, че всяко решение за 
конфискация е обосновано и че то се 
съобщава на засегнатото лице. Всяка 
държава членка предвижда
действителна възможност за лицата, 
чието имущество е засегнато, да 
обжалват пред съда решението за 
конфискация.

Or. en

Обосновка

Член 48 от ОРР във връзка с член 6 от ЕКПЧ и съдебната практика на ЕСПЧ изисква 
наличието на възможност за изслушване на обвиняемото лице, преди да се вземе 
решение за конфискация, за да се установи дали облагите или средствата на 
престъплението са действително свързани с престъпление или са натрупани по 
законен начин.

Изменение 145
Véronique Mathieu

Предложение за директива
Член 8 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Всяка държава членка взема 
необходимите мерки, за да гарантира, че 
всяко решение за конфискация е 
обосновано и че то се съобщава на 
засегнатото лице. Всяка държава 
членка предвижда действителна 
възможност за лицата, чието имущество 
е засегнато, да обжалват пред съда 
решението за конфискация.

3. Всяка държава членка взема 
необходимите мерки, за да гарантира, че 
всяко решение за конфискация е 
обосновано. Всяка държава членка 
предвижда действителна възможност за 
лицата, чието имущество е засегнато, да 
обжалват пред съда решението за 
конфискация.
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Or. fr

Изменение 146
Sarah Ludford

Предложение за директива
Член 8 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Всяка държава членка взема 
необходимите мерки, за да гарантира, че 
всяко решение за конфискация е 
обосновано и че то се съобщава на 
засегнатото лице. Всяка държава 
членка предвижда действителна 
възможност за лицата, чието имущество 
е засегнато, да обжалват пред съда 
решението за конфискация.

3. Всяка държава членка взема 
необходимите мерки, за да гарантира, че 
обвиняемото или осъденото лице 
разполага с възможността да оспори 
искането за конфискация пред 
независим съдебен орган. На 
обвиняемото или осъденото лице се 
предоставя достъп до веществените 
доказателства в съответствие с 
Директивата за правото на 
информация в наказателното 
производство. Това лице има право 
поне да бъде изслушано, да задава 
въпроси и да представя 
доказателства, преди да бъде взето 
окончателно решение за конфискация. 
Всяка държава членка взема 
необходимите допълнителни мерки, 
за да гарантира, че всяко решение за 
конфискация е обосновано и че то се 
съобщава на обвиняемото или 
осъденото лице. Всяка държава членка 
предвижда действителна възможност за 
лицата, чието имущество е засегнато, да 
обжалват пред съда решението за 
конфискация.

Or. en

Обосновка

Член 48 от ОРР във връзка с член 6 от ЕКПЧ и съдебната практика на ЕСПЧ изисква 
наличието на възможност за изслушване на обвиняемото или осъденото лице, преди 
да се вземе решение за конфискация във връзка с престъпление.
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Изменение 147
Véronique Mathieu

Предложение за директива
Член 8 – параграф 3 – точка 1 (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(1) Всяка държава членка взема 
необходимите мерки, за да гарантира, 
че всяко решение за конфискация се 
съобщава възможно най-бързо. 
Съобщаването може да се отложи, 
когато има опасност то да попречи 
на разследването.

Or. fr

Изменение 148
Sarah Ludford

Предложение за директива
Член 8 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. При посоченото в член 4 
производство заподозряното или 
обвиненото лице има действителна 
възможност да оспори вероятността, въз 
основа на която въпросното имущество 
се смята за облага.

4. При посоченото в член 4 
производство осъденото лице има 
действителна възможност да оспори 
вероятността, въз основа на която 
въпросното имущество се смята за 
облага.

Or. en

Обосновка

Приложното поле на член 4 обхваща само осъдените лица, така че упоменаването на 
„заподозряното или обвиненото лице“ е неправилно.

Изменение 149
Monica Luisa Macovei
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Предложение за директива
Член 8 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. В случаите по член 5 лицето, чието 
имущество е засегнато от решението за
конфискация, се представлява от 
адвокат по време на производството, 
за да бъдат упражнени правата за 
защита на лицето във връзка с 
установяването на престъплението и 
определянето на облагите и средствата 
на престъплението.

5. В случаите по член 5 лицето, чието 
имущество е засегнато от решението за 
конфискация, се информира, че по 
време на производството то има 
право да се представлява от адвокат по 
негов избор или по служебен път
съгласно съществуващите в 
съответната държава членка
конкретни правила, за да бъдат 
упражнени правата му за защита във 
връзка с установяването на 
престъплението и определянето на 
облагите и средствата на 
престъплението.

Or. en

Изменение 150
Sarah Ludford

Предложение за директива
Член 8 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. В случаите по член 5 лицето, чието 
имущество е засегнато от решението за 
конфискация, се представлява от 
адвокат по време на производството, за 
да бъдат упражнени правата за защита 
на лицето във връзка с установяването 
на престъплението и определянето на 
облагите и средствата на 
престъплението.

5. Лицето, чието имущество е засегнато 
от решението за конфискация, има 
право да се представлява от адвокат по 
време на производството, за да бъдат 
упражнени правата за защита на лицето 
във връзка с установяването на 
престъплението и определянето на 
облагите и средствата на 
престъплението.

Or. en

Обосновка

Правото на адвокат следва да съществува при всички наказателни производства, 
попадащи в приложното поле на директивата. Но при този инструмент ЕС не 
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разполага с правомощия да налага на държавите членки задължението да плащат за 
адвокат, както се иска в предложението.

Изменение 151
Мария Габриел

Предложение за директива
Член 8 – параграф 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

6. Когато лицето, чието имущество е 
засегнато, е трета страна, то или 
адвокатът му получава информация за 
производството, което може да доведе 
до решение за конфискация на това 
имущество, и има възможност да 
участва в посоченото производство, 
доколкото е необходимо за 
действителното спазване на правата на 
лицето. Това лице има право поне да 
бъде изслушано, да задава въпроси и да 
представи доказателства, преди да 
бъде взето окончателно решение за 
конфискация.

6. Когато лицето, чието имущество е 
засегнато, е трета страна, то или 
адвокатът му получава информация за 
производството, което може да доведе 
до решение за конфискация на това 
имущество, и има възможност да 
участва в посоченото производство, 
доколкото е необходимо за 
действителното спазване на правата на 
лицето. Това лице има пълно право на 
справедлив съдебен процес и право на
ефективни правни средства за 
защита, преди да бъде взето 
окончателно решение за конфискация.

Or. en

Изменение 152
Renate Weber

Предложение за директива
Член 8 – параграф 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

6. Когато лицето, чието имущество е 
засегнато, е трета страна, то или 
адвокатът му получава информация за 
производството, което може да доведе 
до решение за конфискация на това 
имущество, и има възможност да 
участва в посоченото производство, 
доколкото е необходимо за 

6. Когато лицето, чието имущество е 
засегнато, е трета страна, то или 
адвокатът му незабавно получава 
информация за производството, което 
може да доведе до решение за 
конфискация на това имущество, и има 
възможност да участва в посоченото 
производство, доколкото е необходимо 
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действителното спазване на правата на 
лицето. Това лице има право поне да 
бъде изслушано, да задава въпроси и да 
представи доказателства, преди да бъде 
взето окончателно решение за 
конфискация.

за действителното спазване на правата 
на лицето. Това лице има право поне да 
бъде изслушано, да задава въпроси и да 
представи доказателства, преди да бъде 
взето окончателно решение за 
конфискация.

Or. en

Изменение 153
Axel Voss, Monika Hohlmeier, Manfred Weber, Jan Philipp Albrecht, Hubert Pirker

Предложение за директива
Член 8 – параграф 6 – алинея 1 (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Конфискацията на дадени активи
трябва да предотврати 
възможността за повторна 
конфискация на същите тези активи. 
Държавите членки вземат 
необходимите мерки, за да 
гарантират избягването на 
многократна конфискация на един и 
същи актив. 

Or. de

Обосновка

Der Richtlinienvorschlag verhält sich nicht zu der Frage, wie zu verfahren ist, wenn mehrere 
Mitgliedstaaten wegen vorgeworfenen strafbarer Handlungen gegen unterschiedliche 
Personen ermitteln und in den verschiedenen Mitgliedstaaten jeweils die Einziehung des 
gleichen wirtschaftlichen Vorteils aus diesen Straftaten in Betracht kommt. Nach geltendem 
Recht fehlt zu dieser Konstellation jegliche Regelung. Insbesondere handelt es sich nicht um 
einen Fall von „Ne bis in idem“ nach Art. 54 des SDÜ, da es sich bei der 
Gewinnabschöpfung nach allgemeinem Verständnis nicht um eine Sanktion handelt.

Изменение 154
Axel Voss, Monika Hohlmeier, Manfred Weber, Jan Philipp Albrecht, Hubert Pirker

Предложение за директива
Член 8 – параграф 6 – алинея 2 (нова)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

Всяка държава членка взема 
необходимите мерки, за да гарантира, 
че при подаването на иск от
ощетеното лице срещу обвиняемия 
във връзка с извършено престъпление, 
конфискацията не застрашава 
тяхното изпълнение.

Or. de

Обосновка

По отношение на разглеждането на искове на потърпевшите следва да се прилага 
единна норма. Несъстоятелността на исковете на потърпевшите вследствие  
прилагането на европейското право за конфискация би противоречала на целите на 
друг законодателен акт на Комисията за защита на жертвите. Следва да се 
гарантира, че предвидената в настоящото предложение за директива конфискация не 
осуетява исковете на потърпевшите.

Изменение 155
Alexander Alvaro, Renate Weber

Предложение за директива
Член 8 – параграф 6a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

6а. Конфискацията на икономическа 
облага трябва да води до 
невъзможност за повторна
конфискация на същата. Всяка 
държава членка приема необходимите 
мерки за избягване на множество 
събирания, засягащи една и съща 
икономическа облага.

Or. en

Изменение 156
Sarah Ludford
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Предложение за директива
Член 8 – параграф 6a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

6а. Ако съдът стигне до 
заключението, че конфискацията би 
довела до отнемане на средствата за 
препитание на съответното лице, тя 
трябва да бъде отхвърлена като 
мярка изцяло или частично, с оглед 
спазване на принципа за съразмерност 
на наказанието.

Or. en

Обосновка

Във връзка с принципа за съразмерност на наказанието, конфискацията не трябва да 
води до отнемане на средствата за препитание или за съществуване на засегнатите 
физически или юридически лица.

Изменение 157
Alexander Alvaro, Renate Weber

Предложение за директива
Член 8 – параграф 6в (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

6в. Ако съдът стигне до 
заключението, че конфискацията би 
довела до отнемане на средствата за 
препитание на съответното лице, тя 
трябва да бъде отхвърлена като 
мярка изцяло или частично, с оглед  
спазване на принципа за съразмерност 
на наказанието.

Or. en

Изменение 158
Alexander Alvaro, Renate Weber
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Предложение за директива
Член 8 – параграф 6б (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

6б. Всяка държава членка предприема 
необходимите действия, за да 
гарантира, че конфискацията не 
застрашава правата и 
собствеността на потърпевшите
спрямо обвиняемото лице в резултат 
на престъпната му дейност.

Or. en

Изменение 159
Alexander Alvaro, Renate Weber

Предложение за директива
Член 9 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Всяка държава членка взема 
необходимите мерки, за да позволи 
определянето на точния размер на 
имуществото, което да бъде 
конфискувано, след окончателна 
присъда по дадено престъпление или 
след предвиденото в член 5 
производство, което е довело до 
решение за конфискация, както и да 
позволи предприемането на 
допълнителни мерки, доколкото е 
необходимо за практическото 
изпълнение на съответното решение 
за конфискация.

Всяка държава членка взема 
необходимите мерки, за да позволи 
определянето на точния размер на 
имуществото, което да бъде 
конфискувано.

Or. en

Изменение 160
Rui Tavares
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Предложение за директива
Член 9 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Всяка държава членка взема 
необходимите мерки, за да позволи 
определянето на точния размер на 
имуществото, което да бъде 
конфискувано, след окончателна 
присъда по дадено престъпление или 
след предвиденото в член 5 
производство, което е довело до 
решение за конфискация, както и да 
позволи предприемането на 
допълнителни мерки, доколкото е 
необходимо за практическото 
изпълнение на съответното решение 
за конфискация.

Всяка държава членка взема 
необходимите мерки, за да позволи 
определянето на точния размер на 
имуществото, което да бъде 
конфискувано. Решението трябва да 
бъде пропорционално и да отчита
евентуалните затруднения за 
обвиняемото или осъденото лице или 
за засегнатите лица.

Or. en

Обосновка

Мярката трябва да е приложима към всички действия, извършвани съгласно 
директивата, и да гарантира, че ще се отнемат само активи, които са 
пропорционални на правата на собственост на обвиняемото или осъденото лице и на 
засегнатите лица, както и на съответната престъпна дейност.

Изменение 161
Axel Voss, Monika Hohlmeier, Manfred Weber, Jan Philipp Albrecht, Hubert Pirker

Предложение за директива
Член 9 – параграф 1a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

За всеки отделен случай, в 
съответствие с принципа на 
пропорционалност, е възможен пълен 
или частичен отказ от 
разпореждането за конфискация, 
когато тя би довела до неоправдани
затруднения за засегнатото лице или 
членовете на неговото семейство. 
Такъв случай е налице, когато 
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мярката би наложила 
непропорционална тежест на 
засегнатото лице или би довела до 
унищожаване на неговото 
препитание, или когато разходите за 
конфискацията надвишават твърде
много размера на конфискуваното 
имущество.

Or. de

Обосновка

Досега предложението на Комисията не предвижда случаи на неоправдани 
трудности. При наличие на необходимите предпоставки разпореждането за 
конфискация би било задължителна последица. С цел предотвратяване на 
непропорционални последици, трябва незабавно да се въведе така наречената „клауза 
за тежест“. В съответствие с принципа на пропорционалност конфискацията не 
трябва да води до унищожаване на препитанието на засегнатото физическо или 
юридическо лице.

Изменение 162
Salvatore Iacolino

Предложение за директива
Член 9а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 9а
Употреба на конфискуваните активи 

за социални цели
Държавите членки предприемат 
преки мерки за насърчаване 
употребата на активи, средства на 
престъпления и облаги от престъпна 
дейност за социални цели. Тези 
ресурси могат да се предоставят на 
разположение на публичните органи, 
за да се използват за дейности, 
насърчаващи законността и 
подпомагането на жертвите —
включително чрез неправителствени 
организации — при прилагане на 
обективни критерии, както и да се 
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предоставят на полицейските и 
съдебните органи за целите на 
борбата с престъпността съгласно
член 2, точка 6.

Or. it

Обосновка

Някои държави членки вече имат известен опит в използването на конфискувани 
активи от престъпна дейност за обществени цели, което се оказа много успешно в 
социален аспект и във връзка с борбата с престъпната дейност.

Изменение 163
Véronique Mathieu

Предложение за директива
Член 10а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 10а
Сътрудничество между държавите 

членки
Държавите членки гарантират, че
една и съща материална облага няма 
да се конфискува два пъти за една и 
съща престъпна дейност. Веднъж 
конфискувана, материалната облага
не може да бъде конфискувана втори 
път за същото престъпление.

Or. fr

Изменение 164
Salvatore Iacolino

Предложение за директива
Член 10 – заглавие

Текст, предложен от Комисията Изменение

Управление на обезпечено имущество Управление на обезпечено и 
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конфискувано имущество

Or. it

Обосновка

Управлението на имуществото следва да бъде по-добре определено, включително 
когато имуществото е било конфискувано, с оглед употребата му за социални цели.

Изменение 165
Sonia Alfano, Rita Borsellino, Monica Luisa Macovei

Предложение за директива
Член 10 – заглавие

Текст, предложен от Комисията Изменение

Управление на обезпечено имущество Управление на обезпечено, иззето и 
конфискувано имущество

Or. en

Изменение 166
Salvatore Iacolino

Предложение за директива
Член 10 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Всяка държава членка взема 
необходимите мерки като създаването 
на национални централизирани служби 
или равностойни механизми, за да 
осигури целесъобразното управление на 
имуществото, обезпечено с оглед на 
евентуална последваща конфискация.

1. Всяка държава членка взема 
необходимите мерки като създаването 
на национални централизирани служби 
или равностойни механизми, за да 
осигури целесъобразното управление на 
имуществото, обезпечено с оглед на 
евентуална последваща конфискация, и 
урежда възможността за използване 
на конфискувано имущество за 
социални цели.

Or. it
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Обосновка

Управлението на имуществото следва да бъде по-добре определено, включително 
когато имуществото е било конфискувано, с оглед употребата му за социални цели.

Изменение 167
Emine Bozkurt

Предложение за директива
Член 10 – параграф 1a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1а. Във връзка с това от съществено 
значение са тясното трансгранично 
сътрудничество и ефективният 
обмен на информация между 
полицейските, съдебните и 
финансовите органи на държавите 
членки.

Or. en

Изменение 168
Sonia Alfano, Rita Borsellino, Monica Luisa Macovei

Предложение за директива
Член 10 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Всяка държава членка прави 
необходимото с посочените в 
параграф 1 мерки да бъде поддържана в 
оптимални граници икономическата 
стойност на такова имущество, както и 
тези мерки да включват продажбата или 
прехвърлянето на имущество, 
застрашено от обезценяване.

2. Всяка държава членка прави 
необходимото с посочените в 
параграф 1 мерки относно 
замразеното имущество да бъде 
поддържана в оптимални граници 
икономическата стойност на такова 
имущество, както и тези мерки да 
включват, само ако това е необходимо,
продажбата или прехвърлянето на 
имущество, застрашено от 
обезценяване. Всяка държава членка 
предприема всички необходими мерки, 
за да предотврати престъпна намеса 
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на този етап.

Or. en

Изменение 169
Rui Tavares

Предложение за директива
Член 10 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Всяка държава членка прави 
необходимото с посочените в 
параграф 1 мерки да бъде поддържана в 
оптимални граници икономическата 
стойност на такова имущество, както и 
тези мерки да включват продажбата или 
прехвърлянето на имущество, 
застрашено от обезценяване.

2. Всяка държава членка прави 
необходимото с посочените в 
параграф 1 мерки да се насърчава 
повторната обществена употреба и 
да бъде поддържана в оптимални 
граници икономическата стойност на 
такова имущество, както и тези мерки 
да включват продажбата или 
прехвърлянето на имущество, 
застрашено от обезценяване. Всяка 
държава членка предприема всички 
необходими мерки, за да предотврати 
престъпна намеса на този етап.

Or. en

Обосновка

Настоящото изменение има за цел да приведе текста на директивата в 
съответствие с изменението на съображение 16.

Изменение 170
Sonia Alfano, Rita Borsellino, Monica Luisa Macovei

Предложение за директива
Член 10 – параграф 2a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2а. Всяка държава членка приема, въз 
основа на съществуващите най-добри 
практики, необходимите мерки за 
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уреждане на разпореждането и 
предназначението на конфискуването 
имущество. Приоритет е 
предназначението на това имущество 
за проекти в областта на 
правоприлагането и 
предотвратяването на 
престъпността, както и за други 
проекти от обществен интерес и от
полза за обществото. Евентуалното 
предназначение на това имущество за 
други цели се разглежда, само ако 
използването му по някое от 
горепосочените предназначения е 
невъзможно, като при всички 
положения всяка държава членка 
приема необходимите мерки за 
предотвратяване на престъпна или
незаконна намеса на този етап.

Or. en

Изменение 171
Emine Bozkurt

Предложение за директива
Член 10 – параграф 2a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2а. Всяка държава членка гарантира, 
че една значителна част от 
конфискуваните активи са 
предназначени за повторна употреба в 
полза на жертвите, които са пряко 
или косвено засегнати от 
престъпленията.

Or. en

Изменение 172
Salvatore Iacolino
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Предложение за директива
Член 10 – параграф 2a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2a. Всяка държава членка може да 
създаде револвиращ фонд за 
финансиране на мерки, целящи
опазване на имуществото от 
момента на замразяването му до 
момента на неговата конфискация, за 
да може то да се запази непокътнато 
от евентуални вандалски актове и 
действия, които могат да накърнят 
непосредствената му наличност.

Or. it

Изменение 173
Cornelis de Jong

Предложение за директива
Член 11

Текст, предложен от Комисията Изменение

 Член 11 заличава се
Статистика
Държавите членки редовно събират 
от съответните органи и поддържат 
пълни статистически данни с оглед 
на прегледа на ефективността на 
своите системи за конфискация. 
Събраните статистически данни се 
изпращат на Комисията всяка година 
и за всички престъпления съдържат:
a) броя на изпълнените решения за 
обезпечаване;
б) броя на изпълнените решения за 
конфискация;
в) стойността на обезпеченото 
имущество;
г) стойността на възстановеното 
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имущество;
д) броя на исканията за изпълнение в 
друга държава членка на решения за 
обезпечаване;
е) броя на исканията за изпълнение в 
друга държава членка на решения за 
конфискация;
ж) стойността на възстановеното 
имущество след изпълнение в друга 
държава членка;
з) стойността на имуществото, 
предназначено за повторна употреба с 
оглед на правоприлагането, 
превенцията или за социални цели;
и) броя на случаите, когато е 
постановена конфискация, отнесен 
към броя на присъдите по 
престъпления, обхванати от 
настоящата директива;
й) броя на исканията за решения за 
обезпечаване и конфискация, 
отхвърлени от съда;
к) броя на исканията за решения за 
обезпечаване и конфискация, които не
са потвърдени след оспорване пред 
съда.

Or. en

Изменение 174
Cornelis de Jong

Предложение за директива
Член 11а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 11а
Статистика

Държавите членки редовно събират 
информация от съответните органи 
и поддържат пълни статистически 
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данни с оглед на прегледа на 
ефективността на своите системи за 
конфискация. Събраните 
статистически данни се изпращат 
на Комисията всяка година и 
съдържат:
a) броя на изпълнените решения за 
замразяване на имущество;
б) броя на изпълнените решения за 
конфискация.

Or. en

Изменение 175
Axel Voss, Monika Hohlmeier, Manfred Weber, Jan Philipp Albrecht, Hubert Pirker

Предложение за директива
Член 11 – параграф 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

Държавите членки редовно събират от 
съответните органи и поддържат пълни 
статистически данни с оглед на 
прегледа на ефективността на своите 
системи за конфискация. Събраните 
статистически данни се изпращат на 
Комисията всяка година и за всички 
престъпления съдържат:

Държавите членки редовно събират от 
съответните органи и поддържат пълни 
статистически данни с оглед на 
прегледа на ефективността на своите 
системи за конфискация. Събраните 
статистически данни се изпращат на 
Комисията всяка година и за всички 
престъпления, попадащи в 
приложното поле на настоящата 
директива, съдържат:

Or. de

Изменение 176
Roberta Angelilli

Предложение за директива
Член 11 – параграф 1 – буква ка) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ка) вида употреба, за която е било 
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използвано конфискуваното 
имущество, и приноса за социалното 
и икономическото развитие на 
съответния район и местните
общности;

Or. it

Изменение 177
Roberta Angelilli

Предложение за директива
Член 11 – параграф 1 – буква кб) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

кб) продължителността на 
процедурите за разпределяне на 
конфискуваното имущество, особено 
когато то е било в добро състояние 
при конфискацията.

Or. it


