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Ændringsforslag 30
Cornelis de Jong

Forslag til direktiv
Betragtning 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(1) Hovedmotivet bag 
grænseoverskridende organiseret 
kriminalitet er økonomisk udbytte. For at 
kunne handle effektivt bør de 
retshåndhævende og retlige myndigheder 
have mulighed for at opspore, indefryse, 
forvalte og konfiskere udbytte fra strafbart 
forhold.

(1) Et af hovedmotiverne bag 
grænseoverskridende organiseret 
kriminalitet er økonomisk udbytte. For at 
kunne handle effektivt bør de 
retshåndhævende og retlige myndigheder 
have mulighed for at opspore, indefryse, 
forvalte og konfiskere udbytte fra strafbart 
forhold.

Or. en

Ændringsforslag 31
Sonia Alfano, Rita Borsellino, Monica Luisa Macovei

Forslag til direktiv
Betragtning 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(1) Hovedmotivet bag 
grænseoverskridende organiseret 
kriminalitet er økonomisk udbytte. For at 
kunne handle effektivt bør de
retshåndhævende og retlige myndigheder 
have mulighed for at opspore, indefryse, 
forvalte og konfiskere udbytte fra strafbart 
forhold.

(1) Hovedmotivet bag de fleste typer 
kriminalitet og navnlig
grænseoverskridende organiseret 
kriminalitet, herunder mafiarelaterede 
kriminelle organisationer, er økonomisk 
udbytte. For at kunne handle effektivt bør 
de relevante kompetente myndigheder 
have mulighed for at opspore, indefryse, 
forvalte og konfiskere udbytte fra strafbart 
forhold. Effektiv forebyggelse og 
bekæmpelse af organiseret kriminalitet 
bør imidlertid ikke begrænses til 
neutralisering af udbytte fra strafbart 
forhold, men bør i visse tilfælde udvides 
til at omfatte selv ejendom med en hvilken 
som helst forbindelse til sådanne 
kriminelle organisationer. Det er således 
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ikke tilstrækkeligt blot at sikre gensidig 
anerkendelse i EU af beslaglæggelse og 
konfiskation af udbytte fra strafbart 
forhold. Effektiv bekæmpelse af 
økonomisk kriminalitet ville også kræve 
gensidig anerkendelse af foranstaltninger 
truffet inden for andre områder end 
strafferetten eller på anden måde vedtaget 
uden en straffedom, samt at deres 
genstand mere bredt er et hvilket som 
helst potentielt aktiv eller en hvilken som 
helst potentiel indkomst, der kan tilskrives 
en kriminel organisation eller en person, 
der udviser kriminel adfærd eller 
mistænkes for at tilhøre en kriminel 
organisation.

Or. en

Begrundelse

Denne betragtning omhandler betydningen af konfiskation som værktøj til bekæmpelse af grov 
og organiseret kriminalitet. Den understreger navnlig betydningen af systemer for 
ikkedomsbaseret konfiskation som værktøj til bekæmpelse af grov og organiseret kriminalitet. 
Disse systemer bør være effektive, gensidigt anerkendte og finde anvendelse i 
medlemsstaterne.

Ændringsforslag 32
Roberta Angelilli

Forslag til direktiv
Betragtning 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(1) Hovedmotivet bag
grænseoverskridende organiseret 
kriminalitet er økonomisk udbytte. For at 
kunne handle effektivt bør de 
retshåndhævende og retlige myndigheder 
have mulighed for at opspore, indefryse, 
forvalte og konfiskere udbytte fra strafbart 
forhold.

(1) Hovedmotivet bag organiseret 
kriminalitet, og navnlig
grænseoverskridende kriminalitet, er 
økonomisk udbytte. For at kunne handle 
effektivt bør de retshåndhævende og retlige 
myndigheder have mulighed for at 
opspore, indefryse, forvalte og konfiskere 
udbytte fra strafbart forhold.

Or. it
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Ændringsforslag 33
Mario Borghezio

Forslag til direktiv
Betragtning 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(1) Hovedmotivet bag
grænseoverskridende organiseret 
kriminalitet er økonomisk udbytte. For at 
kunne handle effektivt bør de 
retshåndhævende og retlige myndigheder 
have mulighed for at opspore, indefryse, 
forvalte og konfiskere udbytte fra strafbart 
forhold.

(1) Et afgørende resultat af aktiviteterne i 
forbindelse med grænseoverskridende 
organiseret kriminalitet er et stort 
økonomisk udbytte. For hensigtsmæssigt
at kunne bekæmpe denne kriminelle 
strategi skal de retshåndhævende og retlige 
myndigheder have alle muligheder for at 
opspore, indefryse, forvalte og konfiskere 
udbytte fra strafbart forhold.

Or. it

Ændringsforslag 34
Mariya Gabriel

Forslag til direktiv
Betragtning 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Organiserede kriminelle grupper 
opererer uden grænser og erhverver i 
stigende grad aktiver i andre EU-
medlemsstater og i tredjelande. Der er et 
stigende behov for et effektivt 
internationalt samarbejde om 
retshåndhævelse vedrørende inddrivelse af 
aktiver og gensidig retlig bistand.

2. Organiserede kriminelle grupper 
opererer uden grænser og erhverver i 
stigende grad aktiver i andre EU-
medlemsstater og i tredjelande. Der er et 
stigende behov for et effektivt 
internationalt samarbejde om 
retshåndhævelse vedrørende inddrivelse af 
aktiver og gensidig retlig bistand.
Vedtagelsen af minimumsregler vil 
harmonisere medlemsstaternes 
indefrysnings- og konfiskationsordninger 
og således fremme den gensidige tillid og 
et effektivt tværnationalt samarbejde.

Or. en
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Ændringsforslag 35
Zbigniew Ziobro

Forslag til direktiv
Betragtning 2 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(2a) De mest effektive metoder til 
bekæmpelse af organiseret kriminalitet 
består i alvorlige juridiske konsekvenser 
samt effektiv afsløring, beslaglæggelse og 
konfiskation af redskaber og udbytte fra 
strafbart forhold. Indførelsen af udvidet 
konfiskation har især vist sig at være 
effektiv.

Or. pl

Ændringsforslag 36
Roberta Angelilli

Forslag til direktiv
Betragtning 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(3) Selv om der kun foreligger begrænsede 
statistikker, er det beløb, der inddrives fra 
kriminelle aktiver i EU, utilstrækkeligt i 
forhold til det anslåede udbytte fra strafbart 
forhold. Undersøgelser har vist, at selv om 
konfiskation er reguleret af EU-lovgivning 
og national lovgivning, er 
konfiskationsprocedurerne fortsat 
utilstrækkeligt brugt.

(3) Selv om der kun foreligger begrænsede 
statistikker, er det beløb, der inddrives fra 
kriminelle aktiver i EU, utilstrækkeligt i 
forhold til det anslåede udbytte fra strafbart 
forhold. Undersøgelser har vist, at selv om 
konfiskation er reguleret af EU-lovgivning 
og national lovgivning, er 
konfiskationsprocedurerne fortsat 
utilstrækkeligt brugt, hvilket nødvendiggør 
en passende harmonisering, bl.a. for at 
sikre en hel og fuldstændig gennemførelse 
af konfiskationen.

Or. it
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Begrundelse

Første del: sprogligt ændringsforslag.

Ændringsforslag 37
Sarah Ludford

Forslag til direktiv
Betragtning 7 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(7a) Dette direktiv vedrører udelukkende 
strafferetlige 
konfiskationsforanstaltninger. Det 
fastlægger ikke minimumsregler med 
hensyn til eventuelle civilretlige 
foranstaltninger i medlemsstaterne, for så 
vidt angår konfiskation af aktiver, der 
betragtes som udbytte fra strafbart 
forhold.

Or. en

Begrundelse

Dette ændringsforslag fastholder en overordnet bestemmelse, men sikrer, at medlemsstaterne 
kan udøve civile konfiskationsbeføjelser i henhold til deres gældende lovgivning eller indføre 
strafferetlige ikkedomsbaserede beføjelser i henhold til dette direktiv. Det vil sikre fuld 
dækning i EU, men uden at indføre civile konfiskationsbeføjelser i dette strafferetlige 
instrument.

Ændringsforslag 38
Sarah Ludford

Forslag til direktiv
Betragtning 7 b (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(7b) Det står medlemsstaterne frit for at 
indlede konfiskationsprocedurer i 
forbindelse med en straffesag ved en 
hvilken som helst ret, hvad enten den er 
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straffe-, civil- eller forvaltningsretlig.

Or. en

Begrundelse

Dette præciserer, at medlemsstaterne kan gennemføre direktivet gennem den type retslig 
procedure, der passer til deres nationale system.

Ændringsforslag 39
Mariya Gabriel

Forslag til direktiv
Betragtning 9

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(9) Konfiskation af redskaber og udbytte 
efter en endelig domstolsafgørelse og af 
formuegoder af en værdi, der svarer til 
dette udbytte, bør derfor omfattes af denne 
udvidede betydning for så vidt angår de 
strafbare handlinger, der omhandles i dette 
direktiv. Rammeafgørelse 2001/500/RIA 
foreskriver, at medlemsstaterne skal sikre, 
at det er muligt at konfiskere redskaber og 
udbytte fra strafbart forhold efter en 
endelig domstolsafgørelse, og at det er 
muligt at konfiskere formuegoder af en 
værdi, der svarer til udbyttet fra strafbart 
forhold. Sådanne forpligtelser bør 
opretholdes for strafbare handlinger, der 
ikke er dækket af dette direktiv.

(9) Konfiskation af redskaber og udbytte 
efter en endelig domstolsafgørelse, både 
domsbaseret og uden en straffedom, og af 
formuegoder af en værdi, der svarer til 
dette udbytte, bør derfor omfattes af denne 
udvidede betydning for så vidt angår de 
strafbare handlinger, der omhandles i dette 
direktiv. Rammeafgørelse 2001/500/RIA 
foreskriver, at medlemsstaterne skal sikre, 
at det er muligt at konfiskere redskaber og 
udbytte fra strafbart forhold efter en 
endelig domstolsafgørelse, og at det er 
muligt at konfiskere formuegoder af en 
værdi, der svarer til udbyttet fra strafbart 
forhold. Sådanne forpligtelser bør 
opretholdes for strafbare handlinger, der 
ikke er dækket af dette direktiv.

Or. en

Ændringsforslag 40
Sonia Alfano, Rita Borsellino, Monica Luisa Macovei

Forslag til direktiv
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Betragtning 9

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(9) Konfiskation af redskaber og udbytte 
efter en endelig domstolsafgørelse og af 
formuegoder af en værdi, der svarer til 
dette udbytte, bør derfor omfattes af denne 
udvidede betydning for så vidt angår de 
strafbare handlinger, der omhandles i dette 
direktiv. Rammeafgørelse 2001/500/RIA 
foreskriver, at medlemsstaterne skal sikre, 
at det er muligt at konfiskere redskaber og 
udbytte fra strafbart forhold efter en 
endelig domstolsafgørelse, og at det er 
muligt at konfiskere formuegoder af en 
værdi, der svarer til udbyttet fra strafbart 
forhold. Sådanne forpligtelser bør 
opretholdes for strafbare handlinger, der 
ikke er dækket af dette direktiv.

(9) Konfiskation af redskaber og udbytte 
efter en endelig domstolsafgørelse og af 
formuegoder af en værdi, der svarer til 
dette udbytte, bør derfor omfattes af denne 
udvidede betydning for så vidt angår de 
strafbare handlinger, der omhandles i dette 
direktiv. Rammeafgørelse 2001/500/RIA 
foreskriver, at medlemsstaterne skal sikre, 
at det er muligt at konfiskere redskaber og 
udbytte fra strafbart forhold efter en 
endelig domstolsafgørelse, og at det er 
muligt at konfiskere formuegoder af en 
værdi, der svarer til udbyttet fra strafbart 
forhold. Sådanne forpligtelser bør 
opretholdes for strafbare handlinger, der 
ikke er dækket af dette direktiv, og 
begrebet udbytte som defineret i dette 
direktiv bør udvides til også at omfatte 
strafbare handlinger, der ikke er omfattet 
af dette direktiv.

Or. en

Begrundelse

Flere definitioner af begrebet udbytte ville skabe mange forskelle mellem medlemsstaterne. 
Alle medlemsstater bør have en fælles og bred definition af udbytte fra strafbart forhold. Det 
fremgik også udtrykkeligt af Europa-Parlamentets beslutning om organiseret kriminalitet i 
EU fra oktober 2011.

Ændringsforslag 41
Monica Luisa Macovei

Forslag til direktiv
Betragtning 11

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(11) I overensstemmelse med princippet 
om ne bis in idem bør udvidet konfiskation 
være udelukket, når det drejer sig om 
udbytte fra påståede kriminelle aktiviteter, 

(11) I overensstemmelse med princippet 
om ne bis in idem bør udvidet konfiskation 
være udelukket, når det drejer sig om 
udbytte fra påståede kriminelle aktiviteter, 
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for hvilke den pågældende person allerede 
er blevet endeligt frikendt i en tidligere 
retssag eller i andre tilfælde, hvor 
princippet om ne bis in idem finder 
anvendelse. Udvidet konfiskation bør også 
være udelukket, når lignende kriminelle 
aktiviteter ikke kan gøres til genstand for 
en straffesag på grund af forældelse i 
henhold til national strafferet.

for hvilke den pågældende person allerede 
er blevet endeligt frikendt i en tidligere 
retssag eller i andre tilfælde, hvor 
princippet om ne bis in idem finder 
anvendelse.

Or. en

Ændringsforslag 42
Mariya Gabriel

Forslag til direktiv
Betragtning 12

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(12) Udstedelse af konfiskationskendelser 
kræver normalt en straffedom. Selv når der 
ikke kan opnås en straffedom, er det 
alligevel i nogle tilfælde muligt at 
konfiskere aktiver for at bringe kriminelle 
aktiviteter til ophør og sikre, at udbyttet fra 
kriminelle aktiviteter ikke geninvesteres i 
den lovlige økonomi. Nogle medlemsstater 
giver mulighed for konfiskation, når der 
er utilstrækkelige beviser til en straffesag, 
hvis retten finder det sandsynligt, at 
formuegodet er erhvervet ulovligt, og 
ligeledes i situationer, hvor en mistænkt 
eller sigtet person er flygtet for at undgå 
retsforfølgning, ikke kan stilles for en 
domstol af andre grunde eller er død, 
inden straffesagen er afsluttet. Det kaldes 
ikkedomsbaseret konfiskation. Der bør 
indføres bestemmelser, der giver mulighed 
for ikkedomsbaseret konfiskation i alle 
medlemsstater, i det mindste i sidstnævnte 
begrænsede antal tilfælde. Det er i 
overensstemmelse med artikel 54, stk. 1, 
litra c), i De Forenede Nationers 
konvention om bekæmpelse af korruption, 
der foreskriver, at enhver kontraherende 

(12) Udstedelse af konfiskationskendelser 
kræver normalt en straffedom. I nogle 
tilfælde bør ikkedomsbaseret konfiskation 
være mulig for at bringe kriminelle 
aktiviteter til ophør og sikre, at udbyttet fra 
kriminelle aktiviteter ikke geninvesteres i 
den lovlige økonomi.
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stat skal træffe de nødvendige 
foranstaltninger for at muliggøre 
konfiskation af ulovligt erhvervede 
formuegoder uden domsafsigelse, 
herunder i sager hvor lovovertræderen 
ikke kan retsforfølges på grund af død, 
flugt eller fravær.

Or. en

Ændringsforslag 43
Roberta Angelilli

Forslag til direktiv
Betragtning 12

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(12) Udstedelse af konfiskationskendelser 
kræver normalt en straffedom. Selv når der 
ikke kan opnås en straffedom, er det 
alligevel i nogle tilfælde muligt at 
konfiskere aktiver for at bringe kriminelle 
aktiviteter til ophør og sikre, at udbyttet fra 
kriminelle aktiviteter ikke geninvesteres i 
den lovlige økonomi. Nogle medlemsstater 
giver mulighed for konfiskation, når der 
er utilstrækkelige beviser til en straffesag,
hvis retten finder det sandsynligt, at 
formuegodet er erhvervet ulovligt, og 
ligeledes i situationer, hvor en mistænkt 
eller sigtet person er flygtet for at undgå 
retsforfølgning, ikke kan stilles for en 
domstol af andre grunde eller er død, 
inden straffesagen er afsluttet. Det kaldes 
ikkedomsbaseret konfiskation. Der bør 
indføres bestemmelser, der giver mulighed 
for ikkedomsbaseret konfiskation i alle 
medlemsstater, i det mindste i sidstnævnte 
begrænsede antal tilfælde. Det er i 
overensstemmelse med artikel 54, stk. 1, 
litra c), i De Forenede Nationers 
konvention om bekæmpelse af korruption, 
der foreskriver, at enhver kontraherende 
stat skal træffe de nødvendige 
foranstaltninger for at muliggøre 

(12) Udstedelse af konfiskationskendelser 
kræver normalt en straffedom. Selv når der 
ikke kan opnås en straffedom, er det 
alligevel i nogle tilfælde muligt at 
konfiskere aktiver for at bringe kriminelle 
aktiviteter til ophør og sikre, at udbyttet fra 
kriminelle aktiviteter ikke geninvesteres, 
navnlig i forhold til indehavere af 
formuegoder, hvis omfang ikke finder 
berettigelse.
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konfiskation af ulovligt erhvervede 
formuegoder uden domsafsigelse, 
herunder i sager hvor lovovertræderen 
ikke kan retsforfølges på grund af død, 
flugt eller fravær.

Or. it

Ændringsforslag 44
Cornelis de Jong

Forslag til direktiv
Betragtning 12

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(12) Udstedelse af konfiskationskendelser 
kræver normalt en straffedom. Selv når der 
ikke kan opnås en straffedom, er det 
alligevel i nogle tilfælde muligt at 
konfiskere aktiver for at bringe kriminelle 
aktiviteter til ophør og sikre, at udbyttet
fra kriminelle aktiviteter ikke 
geninvesteres i den lovlige økonomi. 
Nogle medlemsstater giver mulighed for 
konfiskation, når der er utilstrækkelige 
beviser til en straffesag, hvis retten finder 
det sandsynligt, at formuegodet er 
erhvervet ulovligt, og ligeledes i 
situationer, hvor en mistænkt eller sigtet 
person er flygtet for at undgå 
retsforfølgning, ikke kan stilles for en 
domstol af andre grunde eller er død, 
inden straffesagen er afsluttet. Det kaldes 
ikkedomsbaseret konfiskation. Der bør 
indføres bestemmelser, der giver mulighed 
for ikkedomsbaseret konfiskation i alle 
medlemsstater, i det mindste i sidstnævnte 
begrænsede antal tilfælde. Det er i 
overensstemmelse med artikel 54, stk. 1, 
litra c), i De Forenede Nationers 
konvention om bekæmpelse af korruption, 
der foreskriver, at enhver kontraherende 
stat skal træffe de nødvendige 
foranstaltninger for at muliggøre 
konfiskation af ulovligt erhvervede 

(12) Udstedelse af konfiskationskendelser 
kræver normalt en straffedom. Selv når der 
ikke kan opnås en straffedom, er det 
alligevel i nogle tilfælde muligt at 
konfiskere aktiver, hvis det med rimelig 
sandsynlighed kan slås fast, at disse 
aktiver er udbytte fra kriminelle aktiviteter
eller vil blive anvendt til fremtidige 
kriminelle aktiviteter.
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formuegoder uden domsafsigelse, 
herunder i sager hvor lovovertræderen 
ikke kan retsforfølges på grund af død, 
flugt eller fravær.

Or. en

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

Forslag til direktiv
Betragtning 12

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(12) Udstedelse af konfiskationskendelser 
kræver normalt en straffedom. Selv når der 
ikke kan opnås en straffedom, er det 
alligevel i nogle tilfælde muligt at 
konfiskere aktiver for at bringe kriminelle 
aktiviteter til ophør og sikre, at udbyttet fra 
kriminelle aktiviteter ikke geninvesteres i 
den lovlige økonomi. Nogle medlemsstater 
giver mulighed for konfiskation, når der er 
utilstrækkelige beviser til en straffesag, 
hvis retten finder det sandsynligt, at 
formuegodet er erhvervet ulovligt, og 
ligeledes i situationer, hvor en mistænkt 
eller sigtet person er flygtet for at undgå 
retsforfølgning, ikke kan stilles for en 
domstol af andre grunde eller er død, inden 
straffesagen er afsluttet. Det kaldes 
ikkedomsbaseret konfiskation. Der bør 
indføres bestemmelser, der giver mulighed 
for ikkedomsbaseret konfiskation i alle 
medlemsstater, i det mindste i sidstnævnte 
begrænsede antal tilfælde. Det er i 
overensstemmelse med artikel 54, stk. 1, 
litra c), i De Forenede Nationers 
konvention om bekæmpelse af korruption, 
der foreskriver, at enhver kontraherende 
stat skal træffe de nødvendige 
foranstaltninger for at muliggøre 
konfiskation af ulovligt erhvervede 
formuegoder uden domsafsigelse, herunder 
i sager hvor lovovertræderen ikke kan 

(12) Udstedelse af konfiskationskendelser 
kræver normalt en straffedom. Selv når der 
ikke kan opnås en straffedom, er det 
alligevel i nogle tilfælde muligt at 
konfiskere aktiver for at bringe kriminelle 
aktiviteter til ophør og sikre, at udbyttet fra 
kriminelle aktiviteter ikke geninvesteres i 
den lovlige økonomi eller kriminelle 
handlinger. Nogle medlemsstater giver 
mulighed for konfiskation, når der er 
utilstrækkelige beviser til en straffesag, 
hvis retten efter at have udtømt alle 
foreliggende beviser er overbevist om, at 
formuegodet er erhvervet ulovligt, og 
ligeledes i situationer, hvor en mistænkt 
eller sigtet person er flygtet for at undgå 
retsforfølgning, ikke kan stilles for en 
domstol af andre grunde eller er død, inden 
straffesagen er afsluttet. Det kaldes 
ikkedomsbaseret konfiskation. Der bør 
indføres bestemmelser, der giver mulighed 
for ikkedomsbaseret konfiskation i alle 
medlemsstater, i det mindste i sidstnævnte 
begrænsede antal tilfælde. Det er i 
overensstemmelse med artikel 54, stk. 1, 
litra c), i De Forenede Nationers 
konvention om bekæmpelse af korruption, 
der foreskriver, at enhver kontraherende 
stat skal træffe de nødvendige 
foranstaltninger for at muliggøre 
konfiskation af ulovligt erhvervede 
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retsforfølges på grund af død, flugt eller 
fravær.

formuegoder uden domsafsigelse, herunder 
i sager hvor lovovertræderen ikke kan 
retsforfølges på grund af død, flugt eller 
fravær.

Or. de

Ændringsforslag 46
Sonia Alfano, Rita Borsellino, Monica Luisa Macovei

Forslag til direktiv
Betragtning 12

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(12) Udstedelse af konfiskationskendelser 
kræver normalt en straffedom. Selv når der 
ikke kan opnås en straffedom, er det 
alligevel i nogle tilfælde muligt at 
konfiskere aktiver for at bringe kriminelle 
aktiviteter til ophør og sikre, at udbyttet fra 
kriminelle aktiviteter ikke geninvesteres i 
den lovlige økonomi. Nogle medlemsstater 
giver mulighed for konfiskation, når der er 
utilstrækkelige beviser til en straffesag, 
hvis retten finder det sandsynligt, at 
formuegodet er erhvervet ulovligt, og 
ligeledes i situationer, hvor en mistænkt 
eller sigtet person er flygtet for at undgå 
retsforfølgning, ikke kan stilles for en 
domstol af andre grunde eller er død, inden 
straffesagen er afsluttet. Det kaldes 
ikkedomsbaseret konfiskation. Der bør 
indføres bestemmelser, der giver mulighed 
for ikkedomsbaseret konfiskation i alle 
medlemsstater, i det mindste i sidstnævnte
begrænsede antal tilfælde. Det er i 
overensstemmelse med artikel 54, stk. 1, 
litra c), i De Forenede Nationers 
konvention om bekæmpelse af korruption, 
der foreskriver, at enhver kontraherende 
stat skal træffe de nødvendige 
foranstaltninger for at muliggøre 
konfiskation af ulovligt erhvervede 
formuegoder uden domsafsigelse, herunder 
i sager hvor lovovertræderen ikke kan 

(12) Udstedelse af konfiskationskendelser 
kræver normalt en straffedom. Selv når der 
ikke kan opnås en straffedom, er det 
alligevel i nogle tilfælde muligt at 
konfiskere aktiver for at bringe kriminelle 
aktiviteter til ophør og sikre, at udbyttet fra 
kriminelle aktiviteter ikke geninvesteres i 
den lovlige økonomi. Nogle medlemsstater 
giver mulighed for konfiskation, når der er 
utilstrækkelige beviser til en straffesag
eller uanset en straffesag, hvis retten 
finder det sandsynligt, at formuegodet, som 
tilhører en person, der udgør en fare for 
samfundet eller har en kriminel livsstil, er 
erhvervet ulovligt eller ikke står i et 
rimeligt forhold til den pågældendes 
angivne indkomst, og ligeledes i 
situationer, hvor en mistænkt eller sigtet 
person er flygtet for at undgå 
retsforfølgning, ikke kan stilles for en 
domstol af andre grunde eller er død, inden 
straffesagen er afsluttet. Det kaldes 
ikkedomsbaseret konfiskation. Der bør 
indføres bestemmelser, der giver mulighed 
for ikkedomsbaseret konfiskation i alle 
medlemsstater, i det mindste i førnævnte
begrænsede antal tilfælde, herunder 
gensidig anerkendelse af sådanne 
ikkedomsbaserede afgørelser. Det er i 
overensstemmelse med artikel 54, stk. 1, 
litra c), i De Forenede Nationers 
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retsforfølges på grund af død, flugt eller 
fravær.

konvention om bekæmpelse af korruption, 
der foreskriver, at enhver kontraherende 
stat skal træffe de nødvendige 
foranstaltninger for at muliggøre 
konfiskation af ulovligt erhvervede 
formuegoder uden domsafsigelse, herunder 
i sager hvor lovovertræderen ikke kan 
retsforfølges på grund af død, flugt eller 
fravær, eller andre relevante sager.

Or. en

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

Forslag til direktiv
Betragtning 12 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(12a) I konkrete tilfælde bør der helt eller 
delvis kunne bortses fra konfiskation. 
Dette gælder f.eks. i tilfælde, hvor dette 
tiltag ville belaste den pågældende 
uforholdsmæssigt eller fratage ham hans 
eksistensgrundlag, eller hvor udgiften til 
konfiskationen i uforholdsmæssig grad 
overstiger beløbet.

Or. de

Begrundelse

Kommissionens forslag indeholder ikke urimelighedsbestemmelser. Hvis forudsætningerne 
foreligger, ville kendelse om konfiskation være den obligatoriske konsekvens. For at 
forebygge urimelige følger er det nødvendigt at indføre en såkaldt urimelighedsbestemmelse.

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

Forslag til direktiv
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Betragtning 12 b (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(12b) Konfiskationen bør ikke forringe 
eller umuliggøre berettigede krav fra ofre 
for den pågældendes forbrydelser. Der 
bør kunne bortses fra konfiskation, hvis 
ofret har et krav mod gerningsmanden på 
grund af en forbrydelse, og konfiskation 
ville umuliggøre kravets opfyldelse.

Or. de

Ændringsforslag 49
Sonia Alfano, Rita Borsellino, Monica Luisa Macovei

Forslag til direktiv
Betragtning 13

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(13) Det forhold, at en mistænkt eller sigtet 
person overfører formuegoder til en kendt 
tredjepart med henblik på at undgå 
konfiskation, er almindelig kendt og stadig 
mere brugt. EU's nuværende retlige 
rammer indeholder ikke bindende regler 
for konfiskation af formuegoder, der 
overføres til tredjepart. Det er derfor i 
stigende grad blevet nødvendigt at give 
mulighed for konfiskation af formuegoder, 
der overføres til tredjepart, som normalt 
bør finde sted, når en sigtet person ikke 
har formuegoder, der kan konfiskeres.
Det er hensigtsmæssigt at give mulighed
for konfiskation hos tredjepart under visse 
omstændigheder efter en vurdering 
baseret på specifikke oplysninger, der 
antyder, at konfiskation af formuegoder 
hos den dømte, mistænkte eller sigtede 
person må forventes ikke at kunne 
gennemføres, eller i situationer hvor 
unikke objekter skal bringes tilbage til 
deres retmæssige ejer. For endvidere at 
beskytte tredjeparter i god tro, bør en sådan 

(13) Det forhold, at en mistænkt eller sigtet 
person overfører formuegoder til en kendt 
tredjepart med henblik på at undgå 
konfiskation, er almindelig kendt og stadig 
mere brugt. EU's nuværende retlige 
rammer indeholder ikke bindende regler 
for konfiskation af formuegoder, der 
overføres til tredjepart. Det er derfor i 
stigende grad blevet nødvendigt at give 
mulighed for konfiskation af formuegoder, 
der overføres til eller erhverves af 
tredjeparter. For endvidere at beskytte 
tredjeparter i god tro, bør en sådan 
konfiskation kun være mulig, hvis 
tredjeparten vidste eller burde have vidst, 
at formuegodet var redskaber i eller
udbytte fra strafbart forhold eller blev 
overført for at undgå konfiskation eller
tilbudt gratis eller overført for et beløb, der 
var betydeligt lavere end markedsprisen.
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konfiskation kun være mulig, hvis 
tredjeparten vidste eller burde have vidst, 
at formuegodet var udbytte fra strafbart 
forhold eller blev overført for at undgå 
konfiskation og blev tilbudt gratis eller 
overført for et beløb, der var lavere end 
markedsprisen.

Or. en

Ændringsforslag 50
Josef Weidenholzer

Forslag til direktiv
Betragtning 13

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(13) Det forhold, at en mistænkt eller sigtet 
person overfører formuegoder til en kendt 
tredjepart med henblik på at undgå 
konfiskation, er almindelig kendt og stadig 
mere brugt. EU's nuværende retlige 
rammer indeholder ikke bindende regler 
for konfiskation af formuegoder, der 
overføres til tredjepart. Det er derfor i 
stigende grad blevet nødvendigt at give 
mulighed for konfiskation af formuegoder, 
der overføres til tredjepart, som normalt 
bør finde sted, når en sigtet person ikke har 
formuegoder, der kan konfiskeres. Det er 
hensigtsmæssigt at give mulighed for 
konfiskation hos tredjepart under visse 
omstændigheder efter en vurdering baseret 
på specifikke oplysninger, der antyder, at 
konfiskation af formuegoder hos den 
dømte, mistænkte eller sigtede person må 
forventes ikke at kunne gennemføres, eller 
i situationer hvor unikke objekter skal 
bringes tilbage til deres retmæssige ejer. 
For endvidere at beskytte tredjeparter i god 
tro, bør en sådan konfiskation kun være 
mulig, hvis tredjeparten vidste eller burde 
have vidst, at formuegodet var udbytte fra 
strafbart forhold eller blev overført for at 
undgå konfiskation og blev tilbudt gratis 

(13) Det forhold, at en mistænkt eller sigtet 
person overfører formuegoder til en kendt 
tredjepart med henblik på at undgå 
konfiskation, er almindelig kendt og stadig 
mere brugt. EU's nuværende retlige 
rammer indeholder ikke bindende regler 
for konfiskation af formuegoder, der 
overføres til tredjepart. Det er derfor i 
stigende grad blevet nødvendigt at give 
mulighed for konfiskation af formuegoder, 
der overføres til tredjepart, som normalt 
bør finde sted, når en sigtet person ikke har 
formuegoder, der kan konfiskeres. Det er 
hensigtsmæssigt at give mulighed for 
konfiskation hos tredjepart under visse 
omstændigheder efter en vurdering baseret 
på specifikke oplysninger, der antyder, at 
konfiskation af formuegoder hos den 
dømte, mistænkte eller sigtede person må 
forventes ikke at kunne gennemføres, eller 
i situationer hvor unikke objekter skal 
bringes tilbage til deres retmæssige ejer. 
For endvidere at beskytte tredjeparter i god 
tro, bør en sådan konfiskation kun være 
mulig, hvis tredjeparten vidste eller burde 
have vidst, at formuegodet var udbytte fra 
strafbart forhold eller blev overført for at 
undgå konfiskation og blev tilbudt gratis 
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eller overført for et beløb, der var lavere 
end markedsprisen.

eller overført for et beløb, der var lavere 
end markedsprisen. Der bør desuden være 
mulighed for konfiskation hos tredjepart, 
hvis den handlende sigtede eller 
mistænkte person allerede på forhånd har 
handlet for en anden fysisk eller juridisk 
person.

Or. de

Ændringsforslag 51
Sonia Alfano, Rita Borsellino, Monica Luisa Macovei

Forslag til direktiv
Betragtning 13 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(13a) Med henblik på at sikre en mere 
effektiv bekæmpelse af kriminelle 
organisationer og grov kriminalitet bør 
medlemsstaterne – jf. tidligere erfaringer 
– i deres straffesystemer indføre en 
lovovertrædelse med henblik på at straffe 
og retsforfølge adfærd, hvorved 
tredjeparter fiktivt tildeles ejerskab og 
rådighed over ejendom, med det formål at 
forhindre beslaglæggelse eller 
konfiskation. Medvirken til en sådan 
overtrædelse bør også straffes behørigt.

Or. en

Ændringsforslag 52
Emine Bozkurt

Forslag til direktiv
Betragtning 13 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(13a) Reglerne om konfiskation hos 
tredjepart omfatter både fysiske og 
juridiske personer.
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Or. en

Ændringsforslag 53
Sonia Alfano, Rita Borsellino, Monica Luisa Macovei

Forslag til direktiv
Betragtning 15

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(15) Mistænkte eller sigtede personer 
skjuler ofte formuegoder under hele 
straffesagens forløb. Som følge heraf kan 
konfiskationskendelser ikke fuldbyrdes, og 
de personer, der er omfattet af 
konfiskationskendelser får derved 
mulighed for at drage nytte af deres 
formuegoder, når de har afsonet deres straf. 
Det er derfor nødvendigt præcist at kunne 
bestemme omfanget af de formuegoder, 
der skal konfiskeres efter en endelig 
straffedom for at give mulighed for 
fuldstændig fuldbyrdelse af 
konfiskationskendelser, når der oprindelig 
ikke blev fundet formuegoder eller 
utilstrækkelige formuegoder, og 
konfiskationskendelsen ikke er fuldbyrdet. 
I betragtning af begrænsningen af 
ejendomsretten som følge af 
indefrysningskendelser bør sådanne 
foreløbige foranstaltninger ikke 
opretholdes længere end nødvendigt for at 
sikre adgang til formuegodet med henblik 
på en eventuel kommende konfiskation. 
Det kan kræve, at retten regelmæssigt tager 
sagen op for at sikre, at formålet med at 
forhindre, at formuegodet går tabt, fortsat 
er gyldigt.

(15) Mistænkte eller sigtede personer 
skjuler ofte formuegoder under hele 
straffesagens forløb. Som følge heraf kan 
konfiskationskendelser ikke fuldbyrdes, og 
de personer, der er omfattet af 
konfiskationskendelser får derved 
mulighed for at drage nytte af deres 
formuegoder, når de har afsonet deres straf. 
Det er derfor nødvendigt præcist at kunne 
bestemme omfanget af de formuegoder, 
der skal konfiskeres efter en endelig 
straffedom for at give mulighed for 
fuldstændig fuldbyrdelse af 
konfiskationskendelser, når der oprindelig 
ikke blev fundet formuegoder eller 
utilstrækkelige formuegoder, og 
konfiskationskendelsen ikke er fuldbyrdet. 
I betragtning af begrænsningen af 
ejendomsretten som følge af 
indefrysningskendelser bør sådanne 
foreløbige foranstaltninger ikke 
opretholdes længere end nødvendigt for at 
sikre adgang til formuegodet med henblik 
på en eventuel kommende konfiskation. 
Det kan kræve, at retten om nødvendigt
tager sagen op for at sikre, at formålet med 
at forhindre, at formuegodet går tabt, 
fortsat er gyldigt.

Or. en

Ændringsforslag 54
Rui Tavares
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Forslag til direktiv
Betragtning 16

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(16) Formuegoder, der er indefryst med 
henblik på efterfølgende konfiskation, bør 
forvaltes på passende vis for ikke at miste 
økonomisk værdi. Medlemsstaterne bør 
træffe de nødvendige foranstaltninger, 
herunder salg eller overførsel af 
formuegodet, for at mindske sådanne tab. 
Medlemsstaterne bør træffe relevante 
foranstaltninger, som f.eks. oprettelse af 
nationale centrale kontorer for forvaltning 
af aktiver eller lignende mekanismer (f.eks. 
når disse funktioner er decentrale) for at 
sikre en korrekt forvaltning af de 
indefrosne aktiver, før de konfiskeres, og 
bevare deres værdi, indtil retten har truffet 
afgørelse.

(16) Formuegoder, der er indefrosset med 
henblik på efterfølgende konfiskation, bør 
forvaltes på passende vis for ikke at miste 
økonomisk værdi for at tilskynde til social 
genbrug heraf og for at forhindre risikoen 
for yderligere kriminel infiltration. I 
denne henseende ville det være 
hensigtsmæssigt at overveje etableringen 
af en europæisk fond, som skal samle en 
brøkdel af de konfiskerede aktiver fra
medlemsstaterne. Fonden bør være åben 
for pilotprojekter fra europæiske borgere, 
sammenslutninger, koalitioner af ngo'er 
og andre civilsamfundsorganisationer 
med henblik på at tilskynde til effektiv 
social genbrug af de konfiskerede aktiver 
og udvide EU's demokratiske funktioner. 
Medlemsstaterne bør træffe de nødvendige 
foranstaltninger, herunder salg eller 
overførsel af formuegodet, for at mindske 
sådanne tab og fremme de sociale mål. 
Medlemsstaterne bør træffe relevante 
foranstaltninger, som f.eks. oprettelse af 
nationale centrale kontorer for forvaltning 
af aktiver eller lignende mekanismer (f.eks. 
når disse funktioner er decentrale) for at 
sikre en korrekt forvaltning af de 
indefrosne aktiver, før de konfiskeres, og 
bevare deres værdi, indtil retten har truffet 
afgørelse.

Or. en

Ændringsforslag 55
Roberta Angelilli

Forslag til direktiv
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Betragtning 16

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(16) Formuegoder, der er indefryst med 
henblik på efterfølgende konfiskation, bør 
forvaltes på passende vis for ikke at miste 
økonomisk værdi. Medlemsstaterne bør 
træffe de nødvendige foranstaltninger, 
herunder salg eller overførsel af 
formuegodet, for at mindske sådanne tab. 
Medlemsstaterne bør træffe relevante 
foranstaltninger, som f.eks. oprettelse af 
nationale centrale kontorer for forvaltning 
af aktiver eller lignende mekanismer (f.eks. 
når disse funktioner er decentrale) for at 
sikre en korrekt forvaltning af de 
indefrosne aktiver, før de konfiskeres, og 
bevare deres værdi, indtil retten har truffet 
afgørelse.

(16) Formuegoder, der er indefrosset med 
henblik på efterfølgende konfiskation, bør 
forvaltes på passende vis for ikke at miste 
økonomisk værdi. Medlemsstaterne bør 
træffe de nødvendige foranstaltninger, 
herunder overførsel af formuegodet, for at 
mindske sådanne tab. Medlemsstaterne bør 
træffe alle de relevante foranstaltninger af 
lovgivningsmæssig eller anden art, som 
f.eks. oprettelse af nationale centrale 
kontorer for forvaltning af aktiver eller 
lignende mekanismer (f.eks. når disse 
funktioner er decentrale) for at sikre en 
korrekt forvaltning af de indefrosne 
aktiver, før de konfiskeres, og bevare deres 
værdi, indtil retten har truffet afgørelse.

Or. it

Ændringsforslag56
Mario Borghezio

Forslag til direktiv
Betragtning 16

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(16) Formuegoder, der er indefryst med 
henblik på efterfølgende konfiskation, bør 
forvaltes på passende vis for ikke at miste 
økonomisk værdi. Medlemsstaterne bør 
træffe de nødvendige foranstaltninger, 
herunder salg eller overførsel af 
formuegodet, for at mindske sådanne tab. 
Medlemsstaterne bør træffe relevante 
foranstaltninger, som f.eks. oprettelse af 
nationale centrale kontorer for forvaltning 
af aktiver eller lignende mekanismer (f.eks. 
når disse funktioner er decentrale) for at 
sikre en korrekt forvaltning af de 
indefrosne aktiver, før de konfiskeres, og 
bevare deres værdi, indtil retten har truffet 
afgørelse.

(16) Formuegoder, der er indefrosset med 
henblik på efterfølgende konfiskation, bør 
forvaltes på passende vis for ikke at miste 
økonomisk værdi og for at opretholde 
beskæftigelsesniveauet. Medlemsstaterne 
bør træffe relevante foranstaltninger, som 
f.eks. oprettelse af nationale centrale 
kontorer for forvaltning af aktiver eller 
lignende mekanismer (f.eks. når disse 
funktioner er decentrale) for at sikre en 
korrekt forvaltning af de indefrosne 
aktiver, før de konfiskeres, og bevare deres 
værdi, indtil retten har truffet afgørelse.
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Or. it

Ændringsforslag 57
Sonia Alfano, Rita Borsellino, Monica Luisa Macovei

Forslag til direktiv
Betragtning 16 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(16a) For at sikre, at civilsamfundet 
konkret kan se, at medlemsstaternes 
indsats mod organiseret kriminalitet, 
herunder mafialignende kriminalitet, 
bærer frugt, og at udbyttet rent faktisk 
tages fra de kriminelle, er det nødvendigt 
at vedtage fælles foranstaltninger for at 
forhindre, at de kriminelle organisationer 
på et senere tidspunkt får rådighed over 
ulovligt erhvervede formuegoder. Bedste 
praksis i flere medlemsstater har vist sig 
at være effektive redskaber, herunder 
forvaltning og administration ved 
kontorer for forvaltning af aktiver eller 
lignende mekanismer samt anvendelse af 
de konfiskerede formuegoder til projekter 
til bekæmpelse og forebyggelse af 
kriminalitet, til andre institutionelle eller 
offentlige formål eller til sociale formål.

Or. en

Ændringsforslag 58
Josef Weidenholzer

Forslag til direktiv
Betragtning 16 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(16a) Konfiskerede udbytter af 
kriminalitet bør anvendes til almennyttige 
og sociale formål.
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Or. de

Ændringsforslag 59
Salvatore Iacolino

Forslag til direktiv
Betragtning 16 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(16a) Anvendelse af konfiskerede 
formuegoder til sociale formål fremmer 
og støtter udbredelse af en 
lovlighedskultur, bistand til ofrene for 
forbrydelser og bekæmpelse af 
organiseret kriminalitet og sætter således 
fornuftige mekanismer i gang til fordel 
for lokalsamfundet og den 
socioøkonomiske udvikling i 
lokalområderne, hvilket bl.a. bør opnås 
gennem ikkestatslige organisationer og ud 
fra objektive kriterier.

Or. it

Begrundelse

Anvendelsen af konfiskerede kriminelle formuer er allerede blevet afprøvet i nogle 
medlemsstater med gode resultater både på det samfundsmæssige plan, og hvad angår 
bekæmpelse af kriminalitet.

Ændringsforslag 60
Cornelis de Jong

Forslag til direktiv
Betragtning 17

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(17) Der mangler pålidelige datakilder om 
indefrysning og konfiskation af udbytte fra 
strafbart forhold. For at kunne evaluere 
dette direktiv er det nødvendigt at indsamle 
et sammenligneligt minimumssæt af 
passende statistiske oplysninger om 

(17) Der mangler pålidelige datakilder om 
indefrysning og konfiskation af udbytte fra 
strafbart forhold. For at kunne evaluere 
dette direktiv er det nødvendigt at indsamle 
et sammenligneligt minimumssæt af 
passende statistiske oplysninger om 
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sporing af aktiver, retlige foranstaltninger 
og afhændelse af aktiver.

sporing af aktiver, retlige foranstaltninger 
og afhændelse af aktiver under 
overholdelse af 
proportionalitetsprincippet.

Or. en

Ændringsforslag 61
Sonia Alfano, Rita Borsellino, Monica Luisa Macovei

Forslag til direktiv
Betragtning 17

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(17) Der mangler pålidelige datakilder om 
indefrysning og konfiskation af udbytte fra 
strafbart forhold. For at kunne evaluere 
dette direktiv er det nødvendigt at indsamle 
et sammenligneligt minimumssæt af 
passende statistiske oplysninger om 
sporing af aktiver, retlige foranstaltninger 
og afhændelse af aktiver.

(17) Der mangler pålidelige datakilder om 
indefrysning og konfiskation af udbytte fra 
strafbart forhold. For at kunne evaluere 
dette direktiv er det nødvendigt at indsamle 
et sammenligneligt minimumssæt af 
passende statistiske oplysninger om 
sporing af aktiver, retlige foranstaltninger 
og forvaltning og afhændelse af aktiver.

Or. en

Ændringsforslag 62
Mario Borghezio

Forslag til direktiv
Betragtning 17

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(17) Der mangler pålidelige datakilder om 
indefrysning og konfiskation af udbytte fra 
strafbart forhold. For at kunne evaluere 
dette direktiv er det nødvendigt at indsamle 
et sammenligneligt minimumssæt af 
passende statistiske oplysninger om 
sporing af aktiver, retlige foranstaltninger 
og afhændelse af aktiver.

(17) Der mangler pålidelige datakilder om 
indefrysning og konfiskation af udbytte fra
strafbare forhold. For at kunne evaluere 
dette direktiv er det nødvendigt at indsamle 
et sammenligneligt sæt af passende 
statistiske oplysninger om sporing af 
aktiver, retlige foranstaltninger og 
afhændelse af aktiver.
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Or. it

Ændringsforslag 63
Emine Bozkurt

Forslag til direktiv
Betragtning 17 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(17a) Der bør føres registre over værdien 
af de formuegoder, der skal genbruges til 
direkte eller indirekte ofre for 
kriminalitet.

Or. en

Ændringsforslag 64
Cornelis de Jong

Forslag til direktiv
Betragtning 18

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(18) Dette direktiv respekterer de 
grundlæggende rettigheder og overholder 
de principper, som anerkendes i Den 
Europæiske Unions charter om 
grundlæggende rettigheder, herunder 
ejendomsretten, retten til respekt for 
privatliv og familieliv, retten til beskyttelse 
af personoplysninger, adgang til effektive 
retsmidler og en retfærdig rettergang, 
uskyldsformodning og forsvarets 
rettigheder, retten til ikke at blive 
retsforfulgt eller straffet to gange for 
samme lovovertrædelse og 
legalitetsprincippet og princippet om 
proportionalitet mellem lovovertrædelse og 
straf. Direktivet bør gennemføres i 
overensstemmelse med disse rettigheder og 
principper.

(18) Dette direktiv respekterer de 
grundlæggende rettigheder og overholder 
de principper, som anerkendes i den 
europæiske 
menneskerettighedskonvention og Den 
Europæiske Menneskerettighedsdomstols 
retspraksis, Den Europæiske Unions 
charter om grundlæggende rettigheder, 
herunder ejendomsretten, retten til respekt 
for privatliv og familieliv, retten til 
beskyttelse af personoplysninger, adgang 
til effektive retsmidler og en retfærdig 
rettergang, uskyldsformodning og 
forsvarets rettigheder, retten til ikke at 
blive retsforfulgt eller straffet to gange for 
samme lovovertrædelse og 
legalitetsprincippet og princippet om 
proportionalitet mellem lovovertrædelse og 
straf. Direktivet bør gennemføres i 
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overensstemmelse med disse rettigheder og 
principper.

Or. en

Ændringsforslag 65
Sonia Alfano, Rita Borsellino, Monica Luisa Macovei

Forslag til direktiv
Betragtning 18 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(18a) Nogle medlemsstater har allerede 
med succes indført systemer for 
ikkedomsbaseret konfiskation. Den 
Europæiske Menneskerettighedsdomstol 
har faktisk aldrig betragtet det som en 
overtrædelse af de grundlæggende 
rettigheder, der sanktioneres i Den 
Europæiske Unions charter om 
grundlæggende rettigheder og den 
europæiske 
menneskerettighedskonvention, at 
enkeltpersoner kan være genstand for en 
sådan berøvelse af formuegoder.

Or. en

Ændringsforslag 66
Mariya Gabriel

Forslag til direktiv
Betragtning 19

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(19) Foranstaltningerne i dette direktiv 
påvirker i væsentlig grad personers 
rettigheder, ikke kun mistænkte eller
sigtede personer, men også tredjeparter, 
som ikke retsforfølges. Det er derfor 
nødvendigt at foreskrive specifikke
garantier og retsmidler for at sikre deres 

(19) Foranstaltningerne i dette direktiv 
påvirker i væsentlig grad personers 
rettigheder, ikke kun mistænkte eller 
sigtede personer, men også tredjeparter, 
som ikke retsforfølges. Det er derfor 
nødvendigt at foreskrive alle nødvendige
garantier og retsmidler for at sikre deres 
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grundlæggende rettigheder i forbindelse 
med gennemførelsen af dette direktiv.

grundlæggende rettigheder i forbindelse 
med gennemførelsen af dette direktiv.

Or. en

Ændringsforslag 67
Sonia Alfano, Rita Borsellino, Monica Luisa Macovei

Forslag til direktiv
Betragtning 20

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(20) Da målet for dette direktiv, nemlig at 
lette konfiskation af formuegoder i 
straffesager, ikke i tilstrækkelig grad kan 
opfyldes af medlemsstaterne og derfor 
bedre kan gennemføres på EU-plan, kan 
Unionen træffe foranstaltninger i 
overensstemmelse med nærhedsprincippet, 
jf. artikel 5 i traktaten om Den Europæiske 
Union. I overensstemmelse med 
proportionalitetsprincippet, jf. nævnte 
artikel, går dette direktiv ikke ud over, 
hvad der er nødvendigt for at nå dette mål.

(20) Da målet for dette direktiv, nemlig at 
lette konfiskation af formuegoder, ikke i 
tilstrækkelig grad kan opfyldes af 
medlemsstaterne og derfor bedre kan 
gennemføres på EU-plan, kan Unionen 
træffe foranstaltninger i overensstemmelse 
med nærhedsprincippet, jf. artikel 5 i 
traktaten om Den Europæiske Union. I 
overensstemmelse med 
proportionalitetsprincippet, jf. nævnte 
artikel, går dette direktiv ikke ud over, 
hvad der er nødvendigt for at nå dette mål.

Or. en

Ændringsforslag 68
Sonia Alfano, Rita Borsellino, Monica Luisa Macovei

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Direktivet fastsætter mindsteregler for 
indefrysning af formuegoder med henblik 
på eventuel efterfølgende konfiskation og
for konfiskation af formuegoder i 
straffesager.

Direktivet fastsætter mindsteregler for
beslaglæggelse eller indefrysning af 
formuegoder med henblik på eventuel 
efterfølgende konfiskation, for 
konfiskation af formuegoder i straffesager
og uden en straffedom og for forvaltning 
og afhændelse af konfiskeret ejendom.
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Or. en

Ændringsforslag 69
Sonia Alfano, Rita Borsellino, Monica Luisa Macovei

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Dette direktiv berører ikke de retslige 
procedurer, medlemsstaterne måtte 
anvende for at berøve lovovertræderen 
den pågældende ejendom.

Or. en

Ændringsforslag 70
Alexander Alvaro, Renate Weber

Forslag til direktiv
Artikel 2 – stk. 1 – nr. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(1) "udbytte": enhver økonomisk fordel, 
der stammer fra en strafbar handling. Det 
kan bestå af alle former for formuegoder 
og omfatter efterfølgende geninvestering 
eller omdannelse af direkte udbytte 
foretaget af en mistænkt eller sigtet person 
og eventuelt værdifuldt udbytte

(1) "udbytte": enhver direkte økonomisk 
fordel, der stammer fra en strafbar 
handling. Det kan bestå af alle former for 
formuegoder og omfatter efterfølgende 
geninvestering eller omdannelse af direkte 
udbytte foretaget af en mistænkt eller sigtet 
person og eventuelt værdifuldt udbytte

Or. en

Ændringsforslag 71
Rui Tavares

Forslag til direktiv



AM\923342DA.doc 29/80 PE498.052v02-00

DA

Artikel 2 – stk. 1 – nr. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(1) "udbytte": enhver økonomisk fordel, 
der stammer fra en strafbar handling. Det 
kan bestå af alle former for formuegoder 
og omfatter efterfølgende geninvestering 
eller omdannelse af direkte udbytte 
foretaget af en mistænkt eller sigtet person 
og eventuelt værdifuldt udbytte

(1) "udbytte": enhver direkte økonomisk 
fordel, der stammer fra en strafbar 
handling. Det kan bestå af alle former for 
formuegoder og omfatter efterfølgende 
geninvestering eller omdannelse af direkte 
udbytte foretaget af en mistænkt eller sigtet 
person og eventuelt værdifuldt udbytte

Or. en

Begrundelse

Definitionen af udbytte som "enhver økonomisk fordel, der stammer fra en strafbar handling"
er tvetydig og meget vag og gør det ikke muligt at sikre en sammenhængende, ensartet 
vurdering af den økonomiske fordel, der er tale om. Det kan føre til betydelige forskelle i 
vurderingen af det konfiskerede beløb. Mens nogle medlemsstater vil konfiskere udbyttet eller 
en erstatning herfor, vil andre måske også konfiskere udbytte af efterfølgende ikkekriminelle 
aktiviteter.

Ændringsforslag 72
Zbigniew Ziobro

Forslag til direktiv
Artikel 2 – stk. 1 – nr. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(1) "udbytte": enhver økonomisk fordel, 
der stammer fra en strafbar handling. Det 
kan bestå af alle former for formuegoder 
og omfatter efterfølgende geninvestering 
eller omdannelse af direkte udbytte 
foretaget af en mistænkt eller sigtet person 
og eventuelt værdifuldt udbytte

(1) "udbytte": enhver økonomisk fordel, 
der direkte eller indirekte stammer fra en 
strafbar handling. Det kan bestå af alle 
former for formuegoder og omfatter 
efterfølgende geninvestering eller 
omdannelse af direkte udbytte foretaget af 
en mistænkt eller sigtet person og eventuelt 
værdifuldt udbytte

Or. pl

Ændringsforslag 73
Emine Bozkurt
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Forslag til direktiv
Artikel 2 – stk. 1 – nr. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(1) "udbytte": enhver økonomisk fordel, 
der stammer fra en strafbar handling. Det 
kan bestå af alle former for formuegoder 
og omfatter efterfølgende geninvestering 
eller omdannelse af direkte udbytte 
foretaget af en mistænkt eller sigtet person 
og eventuelt værdifuldt udbytte

(1) "udbytte": enhver økonomisk fordel, 
der direkte eller indirekte stammer fra en 
strafbar handling. Det kan bestå af alle 
former for formuegoder og omfatter 
efterfølgende geninvestering eller 
omdannelse af direkte udbytte foretaget af 
en mistænkt eller sigtet person og eventuelt 
værdifuldt udbytte

Or. en

Ændringsforslag 74
Zbigniew Ziobro

Forslag til direktiv
Artikel 2 – stk. 1 – nr. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(2) "formuegoder: alle formuegoder af 
enhver art, det være sig rørlige eller 
urørlige formuegoder, fast ejendom eller 
løsøre samt juridiske dokumenter og 
papirer, der beviser adkomst til eller 
rettigheder over sådanne formuegoder

(2) "formuegoder: alle formuegoder af 
enhver art, det være sig rørlige eller 
urørlige formuegoder, fast ejendom eller 
løsøre samt juridiske dokumenter og 
papirer, der beviser adkomst til eller 
rettigheder over sådanne formuegoder, 
samt formuegoder, der indgår i 
formueforholdet mellem ægtefæller

Or. pl

Ændringsforslag 75
Alexander Alvaro, Renate Weber

Forslag til direktiv
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Artikel 2 – stk. 1 – nr. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(4) "konfiskation": en sanktion eller en
foranstaltning, der pålægges af en domstol 
efter en retssag vedrørende en eller flere 
strafbare handlinger, og som medfører en 
endelig berøvelse af formuegoder

(4) "konfiskation": en foranstaltning, der 
pålægges af en domstol efter en retssag 
vedrørende en eller flere strafbare 
handlinger, og som medfører en endelig 
berøvelse af formuegoder

Or. en

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

Forslag til direktiv
Artikel 2 – stk. 1 – nr. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(4) "konfiskation": en sanktion eller en
foranstaltning, der pålægges af en domstol 
efter en retssag vedrørende en eller flere 
strafbare handlinger, og som medfører en 
endelig berøvelse af formuegoder

(4) "konfiskation": en foranstaltning, der 
pålægges af en domstol ved dom eller efter 
en strafferetssag, og som medfører en 
endelig berøvelse af formuegoder

Or. de

Begrundelse

Das Löschen der Einziehung als "Strafe" 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.

Ændringsforslag 77
Sonia Alfano, Rita Borsellino, Monica Luisa Macovei

Forslag til direktiv
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Artikel 2 – stk. 1 – nr. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(4) "konfiskation": en sanktion eller en 
foranstaltning, der pålægges af en domstol 
efter en retssag vedrørende en eller flere 
strafbare handlinger, og som medfører en 
endelig berøvelse af formuegoder

(4) "konfiskation": en sanktion eller en 
foranstaltning, der pålægges af en domstol 
efter en retssag, og som medfører en
endelig berøvelse af formuegoder

Or. en

Ændringsforslag 78
Sonia Alfano, Rita Borsellino, Monica Luisa Macovei

Forslag til direktiv
Artikel 2 – stk. 1 – nr. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(5) "indefrysning": midlertidig 
foranstaltning med henblik på at forhindre 
overførsel, destruktion, omdannelse, 
afhændelse eller flytning af formuegoder 
eller midlertidig opbevaring af eller kontrol 
med formuegoder

(5) "indefrysning" eller beslaglæggelse: 
midlertidig foranstaltning med henblik på 
at forhindre overførsel, destruktion, 
omdannelse, afhændelse eller flytning af 
formuegoder eller midlertidig opbevaring 
af eller kontrol med formuegoder

Or. en

Ændringsforslag 79
Sonia Alfano, Rita Borsellino, Monica Luisa Macovei

Forslag til direktiv
Artikel 2 – stk. 1 – nr. 6 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(6a) samt alle andre retlige instrumenter, 
hvis disse instrumenter specifikt 
fastsætter, at dette direktiv finder 
anvendelse på strafbare handlinger, der 
er harmoniseret deri.

Or. en



AM\923342DA.doc 33/80 PE498.052v02-00

DA

Ændringsforslag 80
Emine Bozkurt

Forslag til direktiv
Artikel 2 – stk. 1 – nr. 6 – litra k a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ka) samt alle andre fremtidige retlige 
instrumenter, når strafbare handlinger er 
harmoniseret i EU

Or. en

Ændringsforslag 81
Sarah Ludford

Forslag til direktiv
Artikel 2 – stk. 1 – nr. 6 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(6a) "berørt person": enhver person, der 
er direkte berørt af indefrysningen eller 
konfiskationen af en dømt eller sigtet 
persons aktiver.

Or. en

Ændringsforslag 82
Petru Constantin Luhan

Forslag til direktiv
Artikel 3 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne træffer de nødvendige 
foranstaltninger med henblik på at sikre, at 
der kan ske hel eller delvis konfiskation af 
redskaber og formuegoder efter en endelig 
straffedom.

1. Medlemsstaterne træffer de nødvendige 
foranstaltninger med henblik på at sikre, at 
der kan ske konfiskation af alle redskaber 
og formuegoder efter en endelig 
straffedom.
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Or. ro

Ændringsforslag 83
Sonia Alfano, Rita Borsellino, Monica Luisa Macovei

Forslag til direktiv
Artikel 3 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne træffer de nødvendige 
foranstaltninger med henblik på at sikre, at
der kan ske hel eller delvis konfiskation af
redskaber og formuegoder efter en endelig 
straffedom.

1. Medlemsstaterne træffer de nødvendige 
foranstaltninger med henblik på at sikre, at
de retlige myndigheder helt eller delvist 
kan konfiskere redskaber og formuegoder
eller ejendom, hvis værdi svarer til 
sådanne redskaber eller formuegoder, på 
grundlag af en endelig straffedom.

Or. en

Ændringsforslag 84
Mariya Gabriel

Forslag til direktiv
Artikel 3 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne træffer de nødvendige 
foranstaltninger med henblik på at sikre, at
der kan ske hel eller delvis konfiskation af
redskaber og formuegoder efter en endelig 
straffedom.

1. Medlemsstaterne træffer de nødvendige 
foranstaltninger med henblik på at sikre, at
kun retlige myndigheder helt eller delvist 
kan konfiskere redskaber og formuegoder 
efter en endelig straffedom.

Or. en

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

Forslag til direktiv
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Artikel 3 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne træffer de nødvendige 
foranstaltninger med henblik på at sikre, at 
der kan ske hel eller delvis konfiskation af 
redskaber og formuegoder efter en endelig 
straffedom.

1. Medlemsstaterne træffer de nødvendige 
foranstaltninger med henblik på at sikre, at 
der kan ske hel eller delvis konfiskation af 
redskaber og formuegoder efter en endelig 
straffedom ved en retsmyndighed eller 
efter kendelse fra en domstol ved en 
retsmyndighed.

Or. de

Ændringsforslag 86
Roberta Angelilli

Forslag til direktiv
Artikel 3 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne træffer de nødvendige 
foranstaltninger med henblik på at sikre, at 
der kan ske hel eller delvis konfiskation af 
redskaber og formuegoder efter en endelig 
straffedom.

1. Medlemsstaterne træffer de nødvendige 
foranstaltninger med henblik på at sikre, at 
der kan ske hel eller delvis konfiskation af 
redskaber og formuegoder og -aktiver efter 
en endelig straffedom.

Or. it

Ændringsforslag 87
Sonia Alfano, Rita Borsellino, Monica Luisa Macovei

Forslag til direktiv
Artikel 3 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Medlemsstaterne træffer de nødvendige 
foranstaltninger med henblik på at sikre, 
at der kan ske konfiskation af 
formuegoder, hvis værdi svarer til 
udbyttet, efter en endelig straffedom.

udgår
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Or. en

Ændringsforslag 88
Mariya Gabriel

Forslag til direktiv
Artikel 3 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Medlemsstaterne træffer de nødvendige 
foranstaltninger med henblik på at sikre, at
der kan ske konfiskation af formuegoder, 
hvis værdi svarer til udbyttet, efter en 
endelig straffedom.

2. Medlemsstaterne træffer de nødvendige 
foranstaltninger med henblik på at sikre, at
kun retlige myndigheder, når konfiskation 
i henhold til stk. 1 ikke er mulig, kan 
konfiskere formuegoder, hvis værdi svarer 
til udbyttet, efter en endelig straffedom.

Or. en

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

Forslag til direktiv
Artikel 3 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Medlemsstaterne træffer de nødvendige 
foranstaltninger med henblik på at sikre, at 
der kan ske konfiskation af formuegoder, 
hvis værdi svarer til udbyttet, efter en 
endelig straffedom.

2. Medlemsstaterne træffer de nødvendige 
foranstaltninger med henblik på at sikre, at 
der, hvis konfiskation i henhold til stk. 1 
ikke er mulig, kan ske konfiskation af 
formuegoder, hvis værdi svarer til udbyttet, 
efter en endelig straffedom alt efter 
kompetence ved en retsmyndighed eller 
efter anvisning fra en domstol ved en 
retsmyndighed.

Or. de

Ændringsforslag 90
Roberta Angelilli



AM\923342DA.doc 37/80 PE498.052v02-00

DA

Forslag til direktiv
Artikel 3 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Medlemsstaterne træffer de nødvendige 
foranstaltninger med henblik på at sikre, at 
der kan ske konfiskation af formuegoder, 
hvis værdi svarer til udbyttet, efter en 
endelig straffedom.

2. Medlemsstaterne træffer de nødvendige 
foranstaltninger med henblik på at sikre, at 
der kan ske konfiskation af formuegoder, 
hvis værdi er lig med udbyttet, fortjenesten 
eller værdien erhvervet gennem en 
strafbar handling, efter en endelig 
straffedom.

Or. it

Ændringsforslag 91
Zbigniew Ziobro

Forslag til direktiv
Artikel 3 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Medlemsstaterne træffer de nødvendige 
foranstaltninger med henblik på at sikre, at 
der kan ske konfiskation af formuegoder, 
hvis værdi svarer til udbyttet, efter en 
endelig straffedom.

2. Medlemsstaterne træffer de nødvendige 
foranstaltninger med henblik på at sikre, at 
der kan ske konfiskation af formuegoder, 
hvis værdi svarer til udbyttet, efter en 
endelig straffedom. Konfiskation af 
formuegoder fastsættes ikke helt eller 
delvist, hvis det økonomiske udbytte eller 
en tilsvarende værdi returneres til den 
krænkede part eller en anden enhed.

Or. pl

Ændringsforslag 92
Zbigniew Ziobro

Forslag til direktiv
Artikel 3 – stk. 2 – nr. 1 (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(1) Hvis der afsiges dom for en 
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lovovertrædelse, som direkte eller 
indirekte har medført et stort økonomisk 
udbytte for gerningsmanden, anses de 
formuegoder, som gerningsmanden har 
taget i besiddelse, eller som vedkommende 
har opnået adkomst til i forbindelse med 
lovovertrædelsen eller efterfølgende, for 
økonomisk udbytte fra strafbart forhold. 
Dette er tilfældet, indtil der afsiges en 
ikkeretskraftig dom, medmindre 
gerningsmanden eller en anden berørt 
person beviser lovligheden af 
formuegodernes herkomst og lovligheden 
af de midler, som formuegoderne er 
indkøbt for. 

Or. pl

Ændringsforslag 93
Cornelis de Jong

Forslag til direktiv
Artikel 3 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. Medlemsstaterne træffer de 
nødvendige foranstaltninger med henblik 
på at sikre, at de retlige myndigheder, 
uden en straffedom, kan konfiskere den 
mistænktes aktiver, i det omfang en 
domstol finder det sandsynligt, at den 
mistænktes aktiver direkte eller indirekte 
repræsenterer udbytte fra strafbart 
forhold eller er beregnet til kriminelle 
formål.

Or. en

Ændringsforslag 94
Sarah Ludford

Forslag til direktiv
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Artikel 3 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. Medlemsstaterne træffer de 
nødvendige foranstaltninger med henblik 
på at sikre, at de retlige myndigheder, 
uden en straffedom, kan konfiskere 
redskaber og udbytte, som er erhvervet 
gennem adfærd, der er ulovlig i henhold 
til straffelovgivningen, i det omfang en 
domstol finder det sandsynligt, at de 
forhold, der formodes at udgøre en ulovlig 
adfærd, har fundet sted. Denne 
bestemmelse gælder ikke medlemsstater, 
der allerede har civile 
konfiskationsbeføjelser, som giver 
mulighed for konfiskation uden en 
straffedom.

Or. en

Begrundelse

Dette ændringsforslag sigter mod at anerkende civile konfiskationsbeføjelser i visse 
medlemsstater, som ikke er forbundet med straffesager.

Ændringsforslag 95
Josef Weidenholzer

Forslag til direktiv
Artikel 3 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 3a
Erstatningskrav

Medlemsstaterne træffer de nødvendige 
foranstaltninger til at tage højde for 
forurettedes erstatningskrav.

Or. de
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Ændringsforslag 96
Sonia Alfano, Rita Borsellino, Monica Luisa Macovei

Forslag til direktiv
Artikel 4 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne træffer de nødvendige 
foranstaltninger med henblik på at sikre, at
der kan ske hel eller delvis konfiskation af
et formuegode, der tilhører en person, som 
er dømt for en strafbar handling, når retten 
på grundlag af specifikke forhold finder det
betydelig mere sandsynligt, at den dømte 
person har erhvervet det omhandlede 
formuegode fra lignende kriminelle 
aktiviteter end fra andre aktiviteter.

1. Medlemsstaterne træffer de nødvendige 
foranstaltninger med henblik på at sikre, at
de kompetente myndigheder helt eller 
delvist kan konfiskere et formuegode, der 
tilhører en person, som er dømt for en 
strafbar handling, når retten på grundlag af 
specifikke forhold, navnlig at 
formuegodets værdi ikke står i rimeligt 
forhold til den dømtes lovlige indkomst,
finder det sandsynligt, at det omhandlede 
formuegode er erhvervet ulovligt.

Or. en

Ændringsforslag 97
Alexander Alvaro, Renate Weber

Forslag til direktiv
Artikel 4 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne træffer de nødvendige 
foranstaltninger med henblik på at sikre, at 
der kan ske hel eller delvis konfiskation af 
et formuegode, der tilhører en person, som 
er dømt for en strafbar handling, når retten 
på grundlag af specifikke forhold finder 
det betydelig mere sandsynligt, at den 
dømte person har erhvervet det 
omhandlede formuegode fra lignende 
kriminelle aktiviteter end fra andre 
aktiviteter.

1. Medlemsstaterne træffer de nødvendige 
foranstaltninger med henblik på at sikre, at 
der kan ske hel eller delvis konfiskation af 
et formuegode, der tilhører en person, som 
er dømt for en strafbar handling, når retten 
på grundlag af specifikke forhold og på 
grundlag af alle tilgængelige beviser er 
overbevist om, at den dømte person har 
erhvervet det omhandlede formuegode fra 
lignende kriminelle aktiviteter end fra 
andre aktiviteter.

Or. en
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Ændringsforslag 98
Petru Constantin Luhan

Forslag til direktiv
Artikel 4 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne træffer de nødvendige 
foranstaltninger med henblik på at sikre, at 
der kan ske hel eller delvis konfiskation af
et formuegode, der tilhører en person, som 
er dømt for en strafbar handling, når retten 
på grundlag af specifikke forhold finder det 
betydelig mere sandsynligt, at den dømte 
person har erhvervet det omhandlede 
formuegode fra lignende kriminelle 
aktiviteter end fra andre aktiviteter.

1. Medlemsstaterne træffer de nødvendige 
foranstaltninger med henblik på at sikre, at 
der kan ske konfiskation af alle 
formuegoder, der tilhører en person, som 
er dømt for en strafbar handling, når retten 
på grundlag af specifikke forhold finder, at 
den dømte person har erhvervet det 
omhandlede formuegode fra lignende 
kriminelle aktiviteter og ikke fra andre 
aktiviteter.

Or. ro

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

Forslag til direktiv
Artikel 4 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne træffer de nødvendige 
foranstaltninger med henblik på at sikre, at 
der kan ske hel eller delvis konfiskation af 
et formuegode, der tilhører en person, som 
er dømt for en strafbar handling, når retten 
på grundlag af specifikke forhold finder 
det betydelig mere sandsynligt, at den 
dømte person har erhvervet det 
omhandlede formuegode fra lignende 
kriminelle aktiviteter end fra andre 
aktiviteter.

1. Medlemsstaterne træffer de nødvendige 
foranstaltninger med henblik på at sikre, at 
der kan ske hel eller delvis konfiskation af 
et formuegode, der tilhører en person, som 
er dømt for en strafbar handling, når retten 
på grundlag af specifikke forhold og efter 
at have udtømt alle foreliggende beviser 
er overbevist om, at den dømte person har 
erhvervet det omhandlede formuegode fra 
lignende kriminelle aktiviteter end fra 
andre aktiviteter.

Or. de

Begrundelse

Af hensyn til ejendomsretten skal konfiskation uden dom være underlagt strenge 
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forfatningsretlige standarder. Den er kun i overensstemmelse med forfatningen, hvis 
kriminaldommeren efter udtømmende vurdering af beviserne er overbevist om, at genstanden 
stammer fra en strafbar handling. I denne forbindelse er det ikke nødvendigt at fastslå den 
konkrete oprindelsesgerning. Kriminaldommeren skal dog mindst være overbevist om, at 
formuegodet stammer fra et strafbart forhold.

Ændringsforslag 100
Rui Tavares

Forslag til direktiv
Artikel 4 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne træffer de nødvendige 
foranstaltninger med henblik på at sikre, at 
der kan ske hel eller delvis konfiskation af 
et formuegode, der tilhører en person, som 
er dømt for en strafbar handling, når retten 
på grundlag af specifikke forhold finder 
det betydelig mere sandsynligt, at den 
dømte person har erhvervet det 
omhandlede formuegode fra lignende 
kriminelle aktiviteter end fra andre 
aktiviteter.

1. Medlemsstaterne træffer de nødvendige 
foranstaltninger med henblik på at sikre, at 
der kan ske hel eller delvis konfiskation af 
et formuegode, der tilhører en person, som 
er dømt for en strafbar handling, når retten 
på grundlag af specifikke forhold og på 
grundlag af alle tilgængelige beviser er 
overbevist om, at den dømte person har 
erhvervet det omhandlede formuegode fra 
lignende kriminelle aktiviteter end fra 
andre aktiviteter.

Or. en

Ændringsforslag 101
Véronique Mathieu

Forslag til direktiv
Artikel 4 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne træffer de nødvendige 
foranstaltninger med henblik på at sikre, at 
der kan ske hel eller delvis konfiskation af 
et formuegode, der tilhører en person, som 
er dømt for en strafbar handling, når retten 
på grundlag af specifikke forhold finder det 
betydelig mere sandsynligt, at den dømte 
person har erhvervet det omhandlede 

1. Medlemsstaterne træffer de nødvendige 
foranstaltninger med henblik på at sikre, at 
der kan ske hel eller delvis konfiskation af 
et formuegode, der tilhører en person, som 
er dømt for en strafbar handling, når retten 
på grundlag af specifikke forhold finder det 
betydelig mere sandsynligt, at det 
formuegode, som den dømte person er i 
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formuegode fra lignende kriminelle 
aktiviteter end fra andre aktiviteter.

besiddelse af, er af ulovlig oprindelse.

Or. fr

Ændringsforslag 102
Alexander Alvaro, Renate Weber

Forslag til direktiv
Artikel 5 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne træffer de nødvendige 
foranstaltninger med henblik på at sikre, at 
der kan ske konfiskation af redskaber og 
udbytte uden en straffedom efter en 
retssag, der, hvis den mistænkte eller 
sigtede person kunnet have været stillet for 
en domstol, ville have ført til en 
straffedom, når

Medlemsstaterne træffer de nødvendige 
foranstaltninger med henblik på at sikre, at 
der kan ske konfiskation af redskaber og 
udbytte uden en straffedom, hvis retten på 
grundlag af specifikke forhold og på 
grundlag af alle tilgængelige beviser er 
overbevist om, at en retssag ville have ført 
til en straffedom, hvis den mistænkte eller 
sigtede person kunnet have været stillet for 
en domstol, når

Or. en

Ændringsforslag 103
Axel Voss, Monika Hohlmeier, Manfred Weber, Jan Philipp Albrecht

Forslag til direktiv
Artikel 5 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne træffer de nødvendige 
foranstaltninger med henblik på at sikre, at 
der kan ske konfiskation af redskaber og 
udbytte uden en straffedom efter en 
retssag, der, hvis den mistænkte eller 
sigtede person kunnet have været stillet for 
en domstol, ville have ført til en 
straffedom, når

Medlemsstaterne træffer de nødvendige 
foranstaltninger med henblik på at sikre, at 
der kan ske konfiskation af redskaber og 
udbytte uden en straffedom efter en 
retssag, der, hvis den mistænkte eller 
sigtede person kunnet have været stillet for 
en domstol, efter rettens overbevisning på 
grundlag af konkrete kendsgerninger og 
efter udtømning af alle beviser ville have 
ført til en straffedom, når
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Or. de

Begrundelse

Af hensyn til ejendomsretten skal konfiskation uden dom være underlagt strenge 
forfatningsretlige standarder. Den er kun i overensstemmelse med forfatningen, hvis 
kriminaldommeren efter udtømmende vurdering af beviserne er overbevist om, at genstanden 
stammer fra en strafbar handling. I denne forbindelse er det ikke nødvendigt at fastslå en 
konkret oprindelsesgerning. Kriminaldommeren skal dog mindst være overbevist om, at 
formuegodet stammer fra et strafbart forhold.

Ændringsforslag 104
Rui Tavares

Forslag til direktiv
Artikel 5 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne træffer de nødvendige 
foranstaltninger med henblik på at sikre, at 
der kan ske konfiskation af redskaber og 
udbytte uden en straffedom efter en 
retssag, der, hvis den mistænkte eller 
sigtede person kunnet have været stillet for 
en domstol, ville have ført til en 
straffedom, når

Medlemsstaterne træffer de nødvendige 
foranstaltninger med henblik på at sikre, at 
der kan ske konfiskation af redskaber og 
udbytte uden en straffedom, hvis retten på 
grundlag af specifikke forhold og på 
grundlag af alle tilgængelige beviser er 
overbevist om, at en retssag ville have ført 
til en straffedom, hvis den mistænkte eller 
sigtede person kunnet have været stillet for 
en domstol, når

Or. en

Ændringsforslag 105
Véronique Mathieu

Forslag til direktiv
Artikel 5 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne træffer de nødvendige 
foranstaltninger med henblik på at sikre, at 
der kan ske konfiskation af redskaber og 
udbytte uden en straffedom efter en 
retssag, der, hvis den mistænkte eller 

Medlemsstaterne træffer de nødvendige 
foranstaltninger med henblik på at sikre, at 
der kan ske konfiskation af redskaber og 
udbytte uden en straffedom efter en 
retssag, såfremt den retlige myndighed 
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sigtede person kunnet have været stillet for 
en domstol, ville have ført til en 
straffedom, når

finder det bevist, at hvis den mistænkte 
eller sigtede person kunnet have været 
stillet for en domstol, ville den 
pågældende have modtaget en straffedom, 
når

Or. fr

Ændringsforslag 106
Sarah Ludford

Forslag til direktiv
Artikel 5 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne træffer de nødvendige 
foranstaltninger med henblik på at sikre, at 
der kan ske konfiskation af redskaber og 
udbytte uden en straffedom efter en 
retssag, der, hvis den mistænkte eller 
sigtede person kunnet have været stillet for 
en domstol, ville have ført til en 
straffedom, når

Medlemsstaterne træffer de nødvendige 
foranstaltninger med henblik på at sikre, at 
der kan ske konfiskation af redskaber og 
udbytte uden en straffedom efter en 
retssag, der, hvis den mistænkte eller 
sigtede person kunnet have været stillet for 
en domstol, ville have ført til en 
straffedom, eller andre sager, når

Or. en

Ændringsforslag 107
Sonia Alfano, Rita Borsellino, Monica Luisa Macovei

Forslag til direktiv
Artikel 5 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne træffer de nødvendige 
foranstaltninger med henblik på at sikre, 
at retlige myndigheder kan konfiskere 
aktiver, der tilhører en person, som ikke 
kan dokumentere deres lovlige oprindelse, 
når retten på grundlag af specifikke 
forhold og under respekt for forsvarets og 
godtroende tredjemands rettigheder 
finder, at aktiverne er udbytte fra strafbart 
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forhold, som angiveligt kan 
sammenkædes med den pågældende.

Or. en

Ændringsforslag 108
Mariya Gabriel

Forslag til direktiv
Artikel 5 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) den mistænkte eller sigtede persons død 
eller langtidssygdom forhindrer yderligere 
retsforfølgning eller

udgår

Or. en

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

Forslag til direktiv
Artikel 5 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) den mistænke eller sigtede persons død 
eller langtidssygdom forhindrer yderligere 
retsforfølgning eller

a) den mistænke eller sigtede persons 
langtidssygdom forhindrer yderligere 
retsforfølgning eller

Or. de

Begrundelse

Muligheden for konfiskation uden forudgående dom i tilfælde af den mistænkte eller sigtede 
persons død bør slettes, for hvis den formodede gerningsmand dør, rettes 
konfiskationskendelsen mod arvingernes. Dette ville da være et tilfælde af konfiskation hos 
tredjepart i henhold til artikel 6, som kun bør finde sted, hvis strenge forudsætninger 
foreligger.
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Ændringsforslag 110
Sarah Ludford

Forslag til direktiv
Artikel 5 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) den mistænke eller sigtede persons død
eller langtidssygdom forhindrer yderligere
retsforfølgning eller

a) den mistænkte eller sigtede persons
sygdom eller langtidssygdom, som gør, at 
den pågældende ikke kan stilles for en 
domstol, forhindrer effektiv
retsforfølgning, eller forældelsesfristen er 
udløbet som følge af sygdommen

Or. en

Begrundelse

Sygdom bør defineres mere snævert som sygdom, der forhindrer, at personen kan stilles for 
en domstol. Det er hensigtsmæssigt at behandle dødsfald, sygdom og flugt særskilt (se andre 
ændringsforslag), da omstændighederne er forskellige.

Ændringsforslag 111
Mariya Gabriel

Forslag til direktiv
Artikel 5 – stk. 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) den mistænkte eller sigtede persons 
sygdom eller flugt fra retsforfølgning eller 
domfældelse forhindrer en effektiv 
retsforfølgning inden for en rimelig 
tidsfrist, og dette udgør en alvorlig risiko 
for, at en effektiv retsforfølgning 
forhindres af lovbestemte begrænsninger.

udgår

Or. en

Ændringsforslag 112
Sarah Ludford
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Forslag til direktiv
Artikel 5 – stk. 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) den mistænkte eller sigtede persons
sygdom eller flugt fra retsforfølgning eller 
domfældelse forhindrer en effektiv 
retsforfølgning inden for en rimelig 
tidsfrist, og dette udgør en alvorlig risiko 
for, at en effektiv retsforfølgning 
forhindres af lovbestemte begrænsninger.

b) den mistænkte eller sigtede persons flugt 
fra retsforfølgning eller domfældelse
kombineret med manglende mulighed for 
at få den sigtede returneret ved hjælp af 
rammeafgørelse 2002/584/RIA eller andre 
midler forhindrer en effektiv 
retsforfølgning inden for en rimelig 
tidsfrist, og dette udgør en alvorlig risiko 
for, at en effektiv retsforfølgning 
forhindres af lovbestemte begrænsninger.

Or. en

Begrundelse

Medlemsstaterne bør træffe enhver rimelig foranstaltning for at få den sigtede returneret ved 
at udstede en europæisk arrestordre eller ved at anvende andre former for europæisk 
samarbejde, inden ejendom konfiskeres. Sygdom og dødsfald behandles særskilt i andre 
ændringsforslag.

Ændringsforslag 113
Georgios Papanikolaou

Forslag til direktiv
Artikel 5 – stk. 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) den mistænkte eller sigtede persons 
sygdom eller flugt fra retsforfølgning eller 
domfældelse forhindrer en effektiv
retsforfølgning inden for en rimelig 
tidsfrist, og dette udgør en alvorlig risiko 
for, at en effektiv retsforfølgning 
forhindres af lovbestemte begrænsninger.

b) den mistænkte eller sigtede persons 
sygdom eller flugt fra retsforfølgning eller 
domfældelse forhindrer en effektiv 
retsforfølgning inden for en rimelig 
tidsfrist, og dette udgør en alvorlig risiko 
for, at en effektiv retsforfølgning 
forhindres af lovbestemte begrænsninger.
Dette gælder medlemsstater, hvor loven 
ikke anerkender domfældelse in absentia 
for straffelovsovertrædelser.

Or. el
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Ændringsforslag 114
Sarah Ludford

Forslag til direktiv
Artikel 5 – stk. 1 – litra b a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ba) den mistænkte eller sigtede person er 
død

Or. en

Ændringsforslag 115
Sarah Ludford

Forslag til direktiv
Artikel 5 – stk. 1 – afsnit 1 (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Denne bestemmelse gælder ikke 
medlemsstater, der allerede har civile 
konfiskationsbeføjelser, som giver 
mulighed for konfiskation i denne type 
sager.

Or. en

Ændringsforslag 116
Sonia Alfano, Rita Borsellino, Monica Luisa Macovei

Forslag til direktiv
Artikel 6 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) udbytte, som er overført til tredjepart af 
en dømt person eller på dennes vegne eller 
af mistænkte eller sigtede personer under 
de forhold, der er nævnt i artikel 5, eller 

a) udbytte eller redskaber, som direkte 
eller indirekte er overført til eller 
erhvervet af tredjepart eller
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Or. en

Ændringsforslag 117
Cornelis de Jong

Forslag til direktiv
Artikel 6 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) udbytte, som er overført til tredjepart af 
en dømt person eller på dennes vegne eller 
af mistænkte eller sigtede personer under 
de forhold, der er nævnt i artikel 5, eller

a) aktiver, som er overført til tredjepart af 
en dømt person eller på dennes vegne eller 
af mistænkte eller sigtede personer under 
de forhold, der er nævnt i artikel 5, eller

Or. en

Ændringsforslag 118
Cornelis de Jong

Forslag til direktiv
Artikel 6 – stk. 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) andre formuegoder tilhørende den dømte 
person, som er overført til tredjeparter for
at undgå konfiskation af formuegoder, hvis 
værdi svarer til udbyttet.

b) andre formuegoder tilhørende den dømte 
person, som er overført til tredjeparter med 
det ene formål at undgå konfiskation af 
formuegoder, hvis værdi svarer til
aktiverne.

Or. en

Ændringsforslag 119
Sonia Alfano, Rita Borsellino, Monica Luisa Macovei

Forslag til direktiv
Artikel 6 – stk. 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) andre formuegoder tilhørende den b) andre formuegoder, som er overført til
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dømte person, som er overført til 
tredjeparter for at undgå konfiskation af 
formuegoder, hvis værdi svarer til udbyttet.

eller erhvervet af tredjeparter for at undgå 
konfiskation af formuegoder, hvis værdi 
svarer til udbyttet.

Or. en

Ændringsforslag 120
Roberta Angelilli

Forslag til direktiv
Artikel 6 – stk. 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) andre formuegoder tilhørende den dømte 
person, som er overført til tredjeparter for 
at undgå konfiskation af formuegoder, hvis 
værdi svarer til udbyttet.

b) andre formuegoder tilhørende den dømte 
person, som er overført til tredjeparter for 
at undgå konfiskation af formuegoder, hvis 
værdi svarer til udbyttet, fortjenesten eller 
værdien erhvervet gennem en strafbar 
handling.

Or. it

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

Forslag til direktiv
Artikel 6 – stk. 2 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Konfiskation af udbytte eller 
formuegoder som nævnt i stk. 1 er mulig, 
når formuegodet skal tilbageleveres, eller 
når

2. Konfiskation af udbytte eller 
formuegoder som nævnt i stk. 1 er mulig, 
når

Or. de

Begrundelse

At der foreligger et - civilretligt - krav om tilbagelevering hjelmer ikke konfiskationsret hos en 
tredjepart. Det offentlige krav på konfiskation af uretmæssigt opnåede formuegoder og den 
forurettedes civilretlige krav på tilbagelevering skal holdes strengt adskilt og er principielt 
konkurrerende krav. Det er bydende nødvendigt at undgå at blande de to krav sammen.
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Ændringsforslag 122
Sonia Alfano, Rita Borsellino, Monica Luisa Macovei

Forslag til direktiv
Artikel 6 – stk. 2 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Konfiskation af udbytte eller 
formuegoder som nævnt i stk. 1 er mulig, 
når formuegodet skal tilbageleveres, eller 
når

2. Konfiskation af udbytte eller 
formuegoder som nævnt i stk. 1 er mulig, 
når

Or. en

Ændringsforslag 123
Sonia Alfano, Rita Borsellino, Monica Luisa Macovei

Forslag til direktiv
Artikel 6 – stk. 2 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) en vurdering på basis af specifikke 
oplysninger om den dømte, mistænkte 
eller sigtede person viser, at konfiskation 
af den dømte, mistænkte eller sigtede 
persons formuegode under de forhold, der 
er nævnt i artikel 5, må forventes ikke at 
give resultat, eller 

udgår

Or. en

Ændringsforslag 124
Salvatore Iacolino

Forslag til direktiv
Artikel 6 – stk. 2 – litra b – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) udbytttet eller formuegodet er overført b) udbyttet eller formuegodet er overført 
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omkostningsfrit eller i bytte for et beløb, 
der er lavere end markedsværdien, og
tredjeparten

omkostningsfrit eller i bytte for et beløb, 
der er lavere end markedsværdien, med 
forbehold af princippet om, at tredjeparten
var i god tro

Or. it

Ændringsforslag 125
Roberta Angelilli

Forslag til direktiv
Artikel 6 – stk. 2 – litra b – indledning 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) udbytttet eller formuegodet er overført 
omkostningsfrit eller i bytte for et beløb, 
der er lavere end markedsværdien, og 
tredjeparten

b) udbyttet eller formuegodet er overført 
omkostningsfrit eller i bytte for en 
procentdel, der er lavere end 
markedsværdien, og tredjeparten

Or. it

Ændringsforslag 126
Sonia Alfano, Rita Borsellino, Monica Luisa Macovei

Forslag til direktiv
Artikel 6 – stk. 2 – litra b – indledning 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) udbytttet eller formuegodet er overført 
omkostningsfrit eller i bytte for et beløb, 
der er lavere end markedsværdien, og 
tredjeparten

b) udbyttet eller formuegodet er overført 
omkostningsfrit eller i bytte for et beløb, 
der er betydeligt lavere end 
markedsværdien

Or. en

Ændringsforslag 127
Sonia Alfano, Rita Borsellino, Monica Luisa Macovei

Forslag til direktiv
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Artikel 6 – stk. 2 – litra b a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ba) tredjeparten, hvad angår udbytte, var 
bekendt med dets ulovlige oprindelse, eller 
hvis en fornuftig person i mangel af et 
sådant kendskab i dennes sted ville have 
fattet mistanke om den ulovlige oprindelse 
på grundlag af de konkrete oplysninger 
og omstændigheder

Or. en

Ændringsforslag 128
Sonia Alfano, Rita Borsellino, Monica Luisa Macovei

Forslag til direktiv
Artikel 6 – stk. 2 – litra b b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

bb) tredjeparten, hvad angår andre 
formuegoder, vidste, at de var overført for 
at undgå konfiskation af formuegoder, 
hvis værdi svarer til udbyttet, eller hvis en 
fornuftig person i mangel af et sådant 
kendskab i dennes sted ville have fattet 
mistanke om, at de var overført for at 
undgå konfiskation på grundlag af de 
konkrete oplysninger og omstændigheder

Or. en

Ændringsforslag 129
Roberta Angelilli

Forslag til direktiv
Artikel 6 – stk. 2 – litra b – nr. i

Kommissionens forslag Ændringsforslag

i) hvad angår udbytte, var bekendt med 
dets ulovlige oprindelse, eller hvis en 

i) hvad angår udbytte, var bekendt med 
dets ulovlige oprindelse



AM\923342DA.doc 55/80 PE498.052v02-00

DA

fornuftig person i mangel af et sådant 
kendskab i dennes sted ville have fattet 
mistanke om den ulovlig oprindelse på 
grundlag af de konkrete oplysninger og 
omstændigheder

Or. it

Ændringsforslag 130
Zbigniew Ziobro

Forslag til direktiv
Artikel 6 – stk. 2 – litra b – nr. ii – punkt 1 (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1) Det antages, at den fysiske person, der 
er tættest knyttet til gerningsmanden, har 
kendskab til, at formuegoderne udgør 
udbytte fra strafbart forhold, og for 
økonomiske enheder er det tilfældet, hvis 
gerningsmanden eller den person, der er 
tættest knyttet til vedkommende, indgår i 
den juridiske persons organer eller var 
bemyndiget til at lede eller repræsentere 
den organisatoriske enhed på 
købstidspunktet. 

Or. pl

Ændringsforslag 131
Sonia Alfano, Rita Borsellino, Monica Luisa Macovei

Forslag til direktiv
Artikel 6 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 6a
Fiktiv overdragelse af ejendom til 

tredjeparter
Medlemsstaterne træffer 
lovgivningsmæssige foranstaltninger for 
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at indføre bestemmelser, der skal sikre 
retsforfølgelse af personer, som fiktivt 
tildeler tredjeparter ejerskab og rådighed 
over ejendom med det formål at forhindre 
beslaglæggelse eller konfiskation.

Or. en

Ændringsforslag 132
Sonia Alfano, Rita Borsellino, Monica Luisa Macovei

Forslag til direktiv
Artikel 7 – titel

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Indefrysning Indefrysning eller beslaglæggelse

Or. en

Ændringsforslag 133
Mariya Gabriel

Forslag til direktiv
Artikel 7 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne træffer de nødvendige 
foranstaltninger med henblik på at sikre, at 
der kan ske indefrysning af formuegoder, 
der er i fare for at gå tabt, blive skjult eller 
ført ud af landet, med henblik på eventuel 
senere konfiskation. Sådanne 
foranstaltninger pålægges af retten.

1. Medlemsstaterne træffer de nødvendige 
foranstaltninger med henblik på at sikre, at 
der kan ske indefrysning af formuegoder, 
der er i fare for at gå tabt, blive skjult eller 
ført ud af landet, med henblik på eventuel 
senere konfiskation. Sådanne 
foranstaltninger pålægges af retten. De 
omfatter indførelse af ikkedomsbaseret 
konfiskation under fuld respekt for 
forsvarets og godtroende tredjemands 
rettigheder, som kan anfægtes ved en 
domstol

Or. en
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Ændringsforslag 134
Axel Voss, Monika Hohlmeier, Manfred Weber, Jan Philipp Albrecht

Forslag til direktiv
Artikel 7 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne træffer de nødvendige 
foranstaltninger med henblik på at sikre, at 
der kan ske indefrysning af formuegoder, 
der er i fare for at gå tabt, blive skjult eller 
ført ud af landet, med henblik på eventuel 
senere konfiskation. Sådanne 
foranstaltninger pålægges af retten.

1. Medlemsstaterne træffer de nødvendige 
foranstaltninger med henblik på at sikre, at 
der kan ske omgående indefrysning af 
formuegoder, der er i fare for at gå tabt, 
blive skjult eller ført eller overført ud af 
landet, eller der er grund til at antage, at 
forudsætningerne for konfiskation er til 
stede, med henblik på eventuel senere 
konfiskation. Sådanne foranstaltninger 
pålægges ved en afgørelse fra den 
kompetente nationale instans, som skal 
indhentes straks efter indefrysningen, 
med mindre der er tale om løsøre. I disse 
tilfælde kræves der kun en afgørelse, hvis 
den berørte forlanger det. De personer, 
der berøres af foranstaltninger i henhold 
til denne artikel, kan klage over 
afgørelsen og indbringe den for retten.

Or. de

Ændringsforslag 135
Monica Luisa Macovei

Forslag til direktiv
Artikel 7 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne træffer de nødvendige 
foranstaltninger med henblik på at sikre, at
der kan ske indefrysning af formuegoder, 
der er i fare for at gå tabt, blive skjult eller 
ført ud af landet, med henblik på eventuel 
senere konfiskation. Sådanne 
foranstaltninger pålægges af retten.

1. Medlemsstaterne træffer de nødvendige 
foranstaltninger med henblik på at sikre, at
deres kompetente myndigheder 
umiddelbart kan foretage indefrysning
eller beslaglæggelse af formuegoder med 
henblik på eventuel senere konfiskation.
Den person, der er berørt af
foranstaltningerne i henhold til denne 
artikel, har ret til at appellere til retten.
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Or. en

Ændringsforslag 136
Véronique Mathieu

Forslag til direktiv
Artikel 7 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne træffer de nødvendige 
foranstaltninger med henblik på at sikre, at 
der kan ske indefrysning af formuegoder, 
der er i fare for at gå tabt, blive skjult eller 
ført ud af landet, med henblik på eventuel 
senere konfiskation. Sådanne 
foranstaltninger pålægges af retten.

1. Medlemsstaterne træffer de nødvendige 
foranstaltninger med henblik på at sikre, at 
der kan ske indefrysning af formuegoder, 
der er i fare for at gå tabt, blive skjult eller 
ført ud af landet, med henblik på eventuel 
senere konfiskation. Sådanne 
foranstaltninger pålægges af de 
kompetente myndigheder.

Or. fr

Ændringsforslag 137
Axel Voss, Monika Hohlmeier, Manfred Weber, Jan Philipp Albrecht

Forslag til direktiv
Artikel 7 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Medlemsstaterne træffer de nødvendige 
foranstaltninger med henblik på at sikre, 
at de kompetente myndigheder straks kan 
indefryse formuegoder, når de er i fare 
for at gå tabt, blive skjult eller overført, 
inden retten har afsagt kendelse. Sådanne 
foranstaltninger skal snarest muligt 
bekræftes af retten.

udgår

Or. de

Begrundelse

Stk. 2 er indarbejdet i stk. 1.
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Ændringsforslag 138
Georgios Papanikolaou

Forslag til direktiv
Artikel 7 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Medlemsstaterne træffer de nødvendige 
foranstaltninger med henblik på at sikre, at 
de kompetente myndigheder straks kan 
indefryse formuegoder, når de er i fare for 
at gå tabt, blive skjult eller overført, inden 
retten har afsagt kendelse. Sådanne 
foranstaltninger skal snarest muligt 
bekræftes af retten.

2. Medlemsstaterne træffer de nødvendige 
foranstaltninger med henblik på at sikre, at 
de kompetente myndigheder straks kan 
indefryse formuegoder, når de er i fare for 
at gå tabt, blive skjult eller overført, inden 
retten har afsagt kendelse. Sådanne 
foranstaltninger skal snarest muligt 
bekræftes af retten, også under indledende 
straffesager.

Or. el

Ændringsforslag 139
Cornelis de Jong

Forslag til direktiv
Artikel 8 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne træffer de nødvendige 
foranstaltninger for at sikre, at de personer,
der er berørt af foranstaltningerne i dette 
direktiv, har adgang til effektive retsmidler,
og at mistænkte sikres en retfærdig 
rettergang med henblik på at forsvare 
deres rettigheder.

1. Medlemsstaterne træffer de nødvendige 
foranstaltninger for at sikre, at de personer,
hvis aktiver indfryses eller konfiskeres i
henhold til dette direktiv, uanset deres 
ejerskab på tidspunktet for konfiskationen
har adgang til effektive retsmidler,
herunder ret til en retfærdig rettergang.

Or. en

Ændringsforslag 140
Mariya Gabriel

Forslag til direktiv
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Artikel 8 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne træffer de nødvendige 
foranstaltninger for at sikre, at de personer, 
der er berørt af foranstaltningerne i dette 
direktiv, har adgang til effektive retsmidler,
og at mistænkte sikres en retfærdig 
rettergang med henblik på at forsvare 
deres rettigheder.

1. Medlemsstaterne træffer de nødvendige 
foranstaltninger for at sikre, at de personer, 
der er berørt af foranstaltningerne i dette 
direktiv, har fuld adgang til effektive 
retsmidler, herunder fuld ret til en 
retfærdig rettergang og mulighed for at 
appellere afgørelsen.

Or. en

Ændringsforslag 141
Sarah Ludford

Forslag til direktiv
Artikel 8 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. Medlemsstaterne træffer de 
nødvendige foranstaltninger for at sikre, 
at de berørte personer har adgang til 
effektive retsmidler inden den endelige 
afgørelse om konfiskation, herunder 
muligheder for retlig repræsentation, med 
henblik på at forsvare deres rettigheder.

Or. en

Ændringsforslag 142
Renate Weber

Forslag til direktiv
Artikel 8 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Medlemsstaterne træffer de nødvendige 
foranstaltninger for at sikre, at enhver 
afgørelse om at indefryse formuegoder 
begrundes, at afgørelsen fremsendes til den 

2. Medlemsstaterne træffer de nødvendige 
foranstaltninger for at sikre, at enhver 
afgørelse om at indefryse formuegoder 
begrundes, at afgørelsen fremsendes til den 
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berørte person så hurtigt som muligt efter 
fuldbyrdelsen, og at den forbliver i kraft så 
længe, det er nødvendigt for at sikre 
formuegodet med henblik på senere 
konfiskation. Medlemsstaterne giver 
mulighed for, at personer, hvis 
formuegoder er berørt, kan indbringe 
afgørelsen om indefrysning for en domstol 
når som helst, inden der træffes afgørelse 
om konfiskation. Indefrosne formuegoder, 
som ikke efterfølgende konfiskeres, 
tilbageleveres straks til den retmæssige 
ejer.

berørte person så hurtigt som muligt efter 
fuldbyrdelsen, og at den forbliver i kraft så 
længe, det er nødvendigt for at sikre 
formuegodet med henblik på senere 
konfiskation. Medlemsstaterne giver 
mulighed for, at personer, hvis 
formuegoder er berørt, kan indbringe 
afgørelsen om indefrysning for en domstol 
når som helst, inden der træffes afgørelse 
om konfiskation. Indefrosne formuegoder, 
som ikke efterfølgende konfiskeres, 
tilbageleveres straks til den retmæssige 
ejer, som fortsat har ret til effektive 
retsmidler, såfremt den pågældendes 
ejendom er blevet ændret som følge af 
indefrysningen.

Or. en

Ændringsforslag 143
Renate Weber

Forslag til direktiv
Artikel 8 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Medlemsstaterne træffer de nødvendige 
foranstaltninger for at sikre, at alle 
afgørelser om konfiskation begrundes, og 
at afgørelsen fremsendes til den berørte 
person. Medlemsstaterne giver mulighed 
for, at personer, hvis formuegoder er 
berørt, kan indbringe afgørelsen om 
konfiskation for en domstol.

3. Medlemsstaterne træffer de nødvendige 
foranstaltninger for at sikre, at alle 
afgørelser om konfiskation begrundes, og 
at afgørelsen straks fremsendes til den 
berørte person. Medlemsstaterne giver 
mulighed for, at personer, hvis 
formuegoder er berørt, kan indbringe 
afgørelsen om konfiskation for en domstol.

Or. en

Ændringsforslag 144
Rui Tavares

Forslag til direktiv
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Artikel 8 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Medlemsstaterne træffer de nødvendige 
foranstaltninger for at sikre, at alle 
afgørelser om konfiskation begrundes, og 
at afgørelsen fremsendes til den berørte 
person. Medlemsstaterne giver mulighed 
for, at personer, hvis formuegoder er 
berørt, kan indbringe afgørelsen om 
konfiskation for en domstol.

3. Medlemsstaterne træffer de nødvendige 
foranstaltninger for at sikre, at den sigtede 
eller dømte person har mulighed for at 
appellere anmodningen om konfiskation 
ved en uafhængig domstol. Den 
pågældende person skal have adgang til 
bevismateriale i overensstemmelse med 
direktivet om ret til information under 
straffesager og i det mindste have ret til at 
blive hørt, ret til at stille spørgsmål og ret 
til at fremlægge beviser, før der træffes en 
endelig afgørelse om konfiskation. 
Medlemsstaterne træffer de yderligere 
nødvendige foranstaltninger for at sikre, 
at alle afgørelser om konfiskation 
begrundes, og at afgørelsen fremsendes til 
den berørte person. Medlemsstaterne giver 
mulighed for, at personer, hvis 
formuegoder er berørt, kan indbringe 
afgørelsen om konfiskation for en domstol.

Or. en

Begrundelse

I henhold til artikel 48 i den fælles referenceramme i overensstemmelse med artikel 6 i EMRK 
og Den Europæiske Menneskerettighedsdomstols retspraksis har en sigtet person ret til at 
blive hørt, før der træffes en afgørelse om konfiskation og om, hvorvidt udbyttet eller 
redskaberne rent faktisk er forbundet med strafbar handling eller er erhvervet lovligt.

Ændringsforslag 145
Véronique Mathieu

Forslag til direktiv
Artikel 8 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Medlemsstaterne træffer de nødvendige 
foranstaltninger for at sikre, at alle 
afgørelser om konfiskation begrundes, og 
at afgørelsen fremsendes til den berørte 

3. Medlemsstaterne træffer de nødvendige 
foranstaltninger for at sikre, at alle 
afgørelser om konfiskation begrundes. 
Medlemsstaterne giver mulighed for, at 
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person. Medlemsstaterne giver mulighed 
for, at personer, hvis formuegoder er 
berørt, kan indbringe afgørelsen om 
konfiskation for en domstol.

personer, hvis formuegoder er berørt, kan 
indbringe afgørelsen om konfiskation for 
en domstol.

Or. fr

Ændringsforslag 146
Sarah Ludford

Forslag til direktiv
Artikel 8 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Medlemsstaterne træffer de nødvendige 
foranstaltninger for at sikre, at alle 
afgørelser om konfiskation begrundes, og 
at afgørelsen fremsendes til den berørte
person. Medlemsstaterne giver mulighed 
for, at personer, hvis formuegoder er 
berørt, kan indbringe afgørelsen om 
konfiskation for en domstol.

3. Medlemsstaterne træffer de nødvendige 
foranstaltninger for at sikre, at den sigtede 
eller dømte person har mulighed for at 
appellere anmodningen om konfiskation 
ved en uafhængig domstol. Den 
pågældende person skal have adgang til 
bevismateriale i overensstemmelse med 
direktivet om ret til information under 
straffesager og i det mindste have ret til at 
blive hørt, ret til at stille spørgsmål og ret 
til at fremlægge beviser, før der træffes en 
endelig afgørelse om konfiskation. 
Medlemsstaterne træffer de yderligere 
nødvendige foranstaltninger for at sikre, 
at alle afgørelser om konfiskation 
begrundes, og at afgørelsen fremsendes til 
den sigtede eller dømte person. 
Medlemsstaterne giver mulighed for, at 
personer, hvis formuegoder er berørt, kan 
indbringe afgørelsen om konfiskation for 
en domstol.

Or. en

Begrundelse

I henhold til artikel 48 i den fælles referenceramme i overensstemmelse med artikel 6 i EMRK 
og Den Europæiske Menneskerettighedsdomstols retspraksis har en sigtet eller dømt person 
ret til at blive hørt, før der træffes en afgørelse om konfiskation i forbindelse med en strafbar 
handling.
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Ændringsforslag 147
Véronique Mathieu

Forslag til direktiv
Artikel 8 – stk. 3 – nr. 1 (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(1) Medlemsstaterne træffer de 
nødvendige foranstaltninger for at sikre, 
at alle afgørelser om konfiskation 
meddeles snarest muligt. Når meddelelsen 
risikerer at skade afviklingen af 
efterforskningen, kan den udsættes.

Or. fr

Ændringsforslag 148
Sarah Ludford

Forslag til direktiv
Artikel 8 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. I de proceduer, der er nævnt i artikel 4, 
skal den mistænkte eller sigtede person 
have en reel mulighed for at bestride 
sandsynligheden af det grundlag, på hvilket 
det pågældende formuegode betragtes som 
udbytte.

4. I de procedurer, der er nævnt i artikel 4, 
skal den dømte person have en reel 
mulighed for at bestride sandsynligheden 
af det grundlag, på hvilket det pågældende 
formuegode betragtes som udbytte.

Or. en

Begrundelse

Artikel 4 omhandler udelukkende dømte personer. Det er derfor ikke korrekt at henvise til 
"den mistænkte eller sigtede person".

Ændringsforslag 149
Monica Luisa Macovei
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Forslag til direktiv
Artikel 8 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. I de tilfælde, der er nævnt i artikel 5, 
skal den person, hvis formuegode er berørt 
af afgørelsen om konfiskation,
repræsenteres af en advokat under hele 
proceduren for at sikre den pågældende 
persons ret til forsvar, hvad angår 
bestemmelse af den strafbare handling og 
af udbytte og redskaber.

5. I de tilfælde, der er nævnt i artikel 5, 
skal den person, hvis formuegode er berørt 
af afgørelsen om konfiskation, informeres 
om, at vedkommende under hele 
proceduren har ret til at blive 
repræsenteret af en advokat efter eget valg 
eller en beskikket advokat i 
overensstemmelse med de specifikke 
bestemmelser i medlemsstaten for at sikre 
den pågældende persons ret til forsvar, 
hvad angår bestemmelse af den strafbare 
handling og af udbytte og redskaber.

Or. en

Ændringsforslag 150
Sarah Ludford

Forslag til direktiv
Artikel 8 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. I de tilfælde, der er nævnt i artikel 5, 
skal den person, hvis formuegode er berørt 
af afgørelsen om konfiskation,
repræsenteres af en advokat under hele 
proceduren for at sikre den pågældende 
persons ret til forsvar, hvad angår 
bestemmelse af den strafbare handling og 
af udbytte og redskaber.

5. Den person, hvis formuegode er berørt 
af afgørelsen om konfiskation, skal have 
ret til at blive repræsenteret af en advokat 
under hele proceduren for at sikre den 
pågældende persons ret til forsvar, hvad 
angår bestemmelse af den strafbare 
handling og af udbytte og redskaber.

Or. en

Begrundelse

Retten til en advokat bør være til stede i alle straffesager i henhold til dette direktiv. EU har 
imidlertid ikke beføjelser til som led i dette instrument at pålægge medlemsstaterne en 
forpligtelse til at betale for en advokat som fastlagt i forslaget.
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Ændringsforslag 151
Mariya Gabriel

Forslag til direktiv
Artikel 8 – stk. 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6. Når den person, hvis formuegode er 
berørt, er en tredjepart, skal den 
pågældende person eller dennes advokat 
underrettes om de procedurer, der kan føre 
til en afgørelse om at konfiskere 
formuegodet, og have mulighed for at 
deltage i disse procedurer, i det omfang det 
er nødvendigt for effektivt at sikre 
personens rettigheder. Den pågældende 
person skal i det mindste have ret til at 
blive hørt, ret til at stille spørgsmål og ret 
til at fremlægge beviser, før der træffes en
endelige afgørelse om konfiskation.

6. Når den person, hvis formuegode er 
berørt, er en tredjepart, skal den 
pågældende person eller dennes advokat 
underrettes om de procedurer, der kan føre 
til en afgørelse om at konfiskere 
formuegodet, og have mulighed for at 
deltage i disse procedurer, i det omfang det 
er nødvendigt for effektivt at sikre 
personens rettigheder. Den pågældende 
person skal have fuld ret til en retfærdig 
rettergang og ret til effektive retsmidler, 
før der træffes en endelig afgørelse om 
konfiskation.

Or. en

Ændringsforslag 152
Renate Weber

Forslag til direktiv
Artikel 8 – stk. 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6. Når den person, hvis formuegode er 
berørt, er en tredjepart, skal den 
pågældende person eller dennes advokat 
underrettes om de procedurer, der kan føre 
til en afgørelse om at konfiskere 
formuegodet, og have mulighed for at 
deltage i disse procedurer, i det omfang det 
er nødvendigt for effektivt at sikre 
personens rettigheder. Den pågældende 
person skal i det mindste have ret til at 
blive hørt, ret til at stille spørgsmål og ret 
til at fremlægge beviser, før der træffes en
endelige afgørelse om konfiskation.

6. Når den person, hvis formuegode er 
berørt, er en tredjepart, skal den 
pågældende person eller dennes advokat 
underrettes straks om de procedurer, der 
kan føre til en afgørelse om at konfiskere 
formuegodet, og have mulighed for at 
deltage i disse procedurer, i det omfang det 
er nødvendigt for effektivt at sikre 
personens rettigheder. Den pågældende 
person skal i det mindste have ret til at 
blive hørt, ret til at stille spørgsmål og ret 
til at fremlægge beviser, før der træffes en
endelig afgørelse om konfiskation.
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Or. en

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

Forslag til direktiv
Artikel 8 – stk. 6 – afsnit 1 (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Konfiskation af en formuefordel skal føre 
til, at samme formuefordel ikke kan 
konfiskeres igen. Medlemsstaterne træffer 
de nødvendige foranstaltninger til at 
sikre, at man undgår gentagne 
konfiskationer, som vedrører samme 
økonomiske fordel. 

Or. de

Begrundelse

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.

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

Forslag til direktiv
Artikel 8 – stk. 6 – afsnit 2 (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne træffer de nødvendige 
foranstaltninger med henblik på at sikre, 
at konfiskationen i tilfælde, hvor der på 
grund af en forbrydelse foreligger krav 
fra forurettede mod sigtede, ikke fører til, 
at disse krav ikke kan opnås.
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Or. de

Begrundelse

Der bør indføres en fælles regulering af behandlingen af forurettedes krav. Det ville være i 
strid med Kommissionens øvrige program vedrørende beskyttelse af ofre, hvis EU's 
konfiskationsregler førte til, at forurettedes krav ikke kunne opfyldes. Det bør være sikret, at 
den konfiskation, der indføres med direktivforslaget, ikke kan umuliggøre forurettedes krav.

Ændringsforslag 155
Alexander Alvaro, Renate Weber

Forslag til direktiv
Artikel 8 – stk. 6 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6a. Konfiskation af en økonomisk fordel 
skal medføre, at samme økonomiske 
fordel ikke kan konfiskeres igen. 
Medlemsstaterne træffer de nødvendige 
foranstaltninger med henblik på at 
forhindre flere konfiskationer af samme 
økonomiske fordel.

Or. en

Ændringsforslag 156
Sarah Ludford

Forslag til direktiv
Artikel 8 – stk. 6 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6a. Såfremt retten finder, at konfiskation 
ville føre til ødelæggelse af den berørte 
persons levebrød, bør konfiskation helt 
eller delvist undgås af hensyn til 
proportionalitetsprincippet.

Or. en
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Begrundelse

Som følge af proportionalitetsprincippet må konfiskation ikke føre til ødelæggelse af de 
berørte personers eller virksomheders legitime levebrød.

Ændringsforslag 157
Alexander Alvaro, Renate Weber

Forslag til direktiv
Artikel 8 – stk. 6 c (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6c. Såfremt retten finder, at konfiskation 
ville føre til ødelæggelse af den berørte 
persons levebrød, bør konfiskation helt 
eller delvist undgås af hensyn til 
proportionalitetsprincippet.

Or. en

Ændringsforslag 158
Alexander Alvaro, Renate Weber

Forslag til direktiv
Artikel 8 – stk. 6 b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6b. Medlemsstaterne træffer de 
nødvendige foranstaltninger for at sikre, 
at konfiskation ikke skader den krænkede 
persons rettigheder og krav mod den 
sigtede som følge af dennes strafbare 
handlinger.

Or. en

Ændringsforslag 159
Alexander Alvaro, Renate Weber

Forslag til direktiv
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Artikel 9 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne træffer de nødvendige 
foranstaltninger for at gøre det muligt at 
bestemme det præcise omfang af de 
formuegoder, der skal konfiskeres, som 
følge af en endelig straffedom eller i 
medfør af procedurer som foreskrevet i 
artikel 5, som har ført til en afgørelse om 
konfiskation, og for at give mulighed for 
at træffe yderligere foranstaltninger, i det 
omfang det er nødvendigt for effektivt at 
fuldbyrde afgørelsen om konfiskation.

Medlemsstaterne træffer de nødvendige 
foranstaltninger for at gøre det muligt at 
bestemme det præcise omfang af de 
formuegoder, der skal konfiskeres.

Or. en

Ændringsforslag 160
Rui Tavares

Forslag til direktiv
Artikel 9 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne træffer de nødvendige 
foranstaltninger for at gøre det muligt at 
bestemme det præcise omfang af de 
formuegoder, der skal konfiskeres, som 
følge af en endelig straffedom eller i 
medfør af procedurer som foreskrevet i 
artikel 5, som har ført til en afgørelse om 
konfiskation, og for at give mulighed for 
at træffe yderligere foranstaltninger, i det 
omfang det er nødvendigt for effektivt at 
fuldbyrde afgørelsen om konfiskation.

Medlemsstaterne træffer de nødvendige 
foranstaltninger for at gøre det muligt at 
bestemme det præcise omfang af de 
formuegoder, der skal konfiskeres. 
Afgørelsen skal være rimelig og tage 
hensyn til sigtede eller dømte personers 
eller berørte personers eventuelle 
vanskelige situation.

Or. en

Begrundelse

Foranstaltningen skal finde anvendelse på alle tiltag i henhold til dette direktiv og sikre, at 
aktiver udelukkende konfiskeres, i det omfang det er rimeligt i forhold til sigtede, dømte og 
berørte personers ejendomsrettigheder og den relevante kriminelle aktivitet.
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Ændringsforslag 161
Axel Voss, Monika Hohlmeier, Manfred Weber, Jan Philipp Albrecht, Hubert Pirker

Forslag til direktiv
Artikel 9 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

I konkrete tilfælde kan der ud fra 
proportionalitetsprincippet helt eller delvis 
bortses fra konfiskationskendelse, hvis 
denne ville være urimelig for den berørte 
eller hans familie. Et sådant tilfælde 
foreligger, hvor dette tiltag ville belaste 
den pågældende uforholdsmæssigt eller 
fratage ham hans eksistensgrundlag, eller 
hvor udgiften til konfiskationen i 
uforholdsmæssig grad overstiger beløbet.

Or. de

Begrundelse

Kommissionens forslag indeholder ikke urimelighedsbestemmelser. Hvis forudsætningerne 
foreligger, ville kendelse om konfiskation være den obligatoriske konsekvens. For at 
forebygge urimelige følger er det nødvendigt at indføre en såkaldt urimelighedsbestemmelse. 
Ud fra proportionalitetsprincippet må en konfiskation ikke føre til, at den berørte fysiske eller 
juridiske person får frataget sit eksistensgrundlag.

Ændringsforslag 162
Salvatore Iacolino

Forslag til direktiv
Artikel 9 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 9a
Anvendelse af konfiskerede formuegoder

Medlemsstaterne træffer foranstaltninger 
med henblik på at fremme anvendelse af 
konfiskerede formuegoder, redskaber og 
udbytte fra kriminelle forhold til sociale 
formål. Disse ressourcer kan stilles til 
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rådighed dels for lokalsamfundet for (bl.a. 
gennem ikkestatslige organisationer og ud 
fra objektive kriterier) at sætte aktiviteter i 
gang til fordel for retsstatsforholdene og 
for at yde bistand til ofrene, og dels til 
ordensmagten og retsmyndighederne for 
at bekæmpe de strafbare handlinger, der 
er omtalt i artikel 2, stk. 6.

Or. it

Begrundelse

Anvendelsen af konfiskerede kriminelle formuer er allerede blevet afprøvet i nogle 
medlemsstater med gode resultater både på det samfundsmæssige plan, og hvad angår 
bekæmpelse af kriminalitet.

Ændringsforslag 163
Véronique Mathieu

Forslag til direktiv
Artikel 10 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 10a
Samarbejde mellem medlemsstaterne

Medlemsstaterne sikrer, at samme 
økonomiske fordele ikke konfiskeres for 
samme kriminelle aktiviteter. Økonomiske 
fordele, der er konfiskeret i første 
omgang, kan ikke konfiskeres igen for 
samme forhold.

Or. fr

Ændringsforslag 164
Salvatore Iacolino

Forslag til direktiv
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Artikel 10 – titel

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Forvaltning af indefrosne formuegoder Forvaltning af indefrosne og konfiskerede
formuegoder

Or. it

Begrundelse

Forvaltningen af formuegoderne (også efter en konfiskationskendelse) bør defineres nærmere 
ved, at disse goder anvendes til sociale formål.

Ændringsforslag 165
Sonia Alfano, Rita Borsellino, Monica Luisa Macovei

Forslag til direktiv
Artikel 10 – titel

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Forvaltning af indefrosne formuegoder Forvaltning af indefrosne, beslaglagte og 
konfiskerede formuegoder

Or. en

Ændringsforslag 166
Salvatore Iacolino

Forslag til direktiv
Artikel 10 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne træffer de nødvendige 
foranstaltninger, som f.eks. oprettelse af 
nationale centrale kontorer eller tilsvarende 
mekanismer, for at sikre en passende 
forvaltning af indefrosne formuegoder med 
henblik på eventuel senere konfiskation.

1. Medlemsstaterne træffer de nødvendige 
foranstaltninger, som f.eks. oprettelse af 
nationale centrale kontorer eller tilsvarende 
mekanismer, for at sikre en passende 
forvaltning af indefrosne formuegoder med
henblik på eventuel senere konfiskation og 
tager højde for anvendelse af 
konfiskerede formuegoder til sociale 
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formål.

Or. it

Begrundelse

Forvaltningen af formuegoderne (også efter en konfiskationskendelse) bør defineres nærmere 
ved, at disse goder anvendes til sociale formål.

Ændringsforslag 167
Emine Bozkurt

Forslag til direktiv
Artikel 10 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. I denne henseende er tæt 
grænseoverskridende samarbejde og 
effektiv udveksling af information mellem 
medlemsstaternes politi og retlige og 
finansielle myndigheder afgørende.

Or. en

Ændringsforslag 168
Sonia Alfano, Rita Borsellino, Monica Luisa Macovei

Forslag til direktiv
Artikel 10 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Medlemsstaterne sikrer, at de 
foranstaltninger, der er nævnt i stk. 1, 
optimerer den økonomiske værdi af disse 
formuegoder og skal foretage salg eller 
overførsel af formuegoder, som risikerer at 
tabe værdi.

2. Medlemsstaterne sikrer, at de 
foranstaltninger, der er nævnt i stk. 1 og 
finder anvendelse på indefrosne 
formuegoder, optimerer den økonomiske 
værdi af disse formuegoder og skal, 
udelukkende hvis det er nødvendigt,
foretage salg eller overførsel af 
formuegoder, som risikerer at tabe værdi.
Medlemsstaterne træffer alle nødvendige 
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foranstaltninger med henblik på at 
forhindre kriminel infiltration i denne 
fase. 

Or. en

Ændringsforslag 169
Rui Tavares

Forslag til direktiv
Artikel 10 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Medlemsstaterne sikrer, at de 
foranstaltninger, der er nævnt i stk. 1, 
optimerer den økonomiske værdi af disse 
formuegoder og skal foretage salg eller 
overførsel af formuegoder, som risikerer at 
tabe værdi.

2. Medlemsstaterne sikrer, at de 
foranstaltninger, der er nævnt i stk. 1,
tilskynder til social genbrug og optimerer 
den økonomiske værdi af disse 
formuegoder og skal foretage salg eller 
overførsel af formuegoder, som risikerer at 
tabe værdi. Medlemsstaterne træffer alle 
nødvendige foranstaltninger med henblik 
på at forhindre kriminel infiltration i 
denne fase. 

Or. en

Begrundelse

Dette ændringsforslag har til formål at tilpasse direktivets tekst til ændringsforslaget til 
betragtning 16.

Ændringsforslag 170
Sonia Alfano, Rita Borsellino, Monica Luisa Macovei

Forslag til direktiv
Artikel 10 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. Medlemsstaterne træffer de 
nødvendige foranstaltninger på grundlag 
af eksisterende bedste praksis til 
afhændelse og målretning af konfiskeret 
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ejendom. Det prioriteres at rette 
konfiskeret ejendom mod projekter inden 
for retshåndhævelse og 
kriminalitetsforebyggelse samt andre 
projekter af samfundsmæssig betydning 
og med social nytteværdi. Ejendommen 
må udelukkende målrettes andre formål, 
hvis førnævnte ikke er mulige, og 
medlemsstaterne træffer under alle 
omstændigheder alle nødvendige 
foranstaltninger for at forhindre enhver 
kriminel eller ulovlig infiltration i denne 
fase.

Or. en

Ændringsforslag 171
Emine Bozkurt

Forslag til direktiv
Artikel 10 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. Medlemsstaterne sikrer, at en 
væsentlig del af de konfiskerede aktiver 
genbruges til personer, som direkte eller 
indirekte har været ofre for kriminalitet.

Or. en

Ændringsforslag 172
Salvatore Iacolino

Forslag til direktiv
Artikel 10 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. Medlemsstaterne kan aktivere en fond 
med revolverende midler til finansiering 
af tiltag til beskyttelse af formuegoderne i 
perioden mellem indefrysning og 
konfiskation for at bevare 
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formuegodernes integritet mod muligt 
hærværk eller andre forhold, som kan 
bringe formuegodernes tilgængelighed i 
fare.

Or. it

Ændringsforslag 173
Cornelis de Jong

Forslag til direktiv
Artikel 11

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 11 udgår
Statistikker
Medlemsstaterne indsamler og 
vedligeholder regelmæssigt samlede 
statistikker fra de relevante myndigheder 
for at vurdere effektiviteten af deres 
konfiskationsregler. De indsamlede 
statistikker sendes hvert år til 
Kommissionen og skal for alle strafbare 
handlinger indeholde:
a) antal fuldbyrdede 
indefrysningskendelser
b) antal fuldbyrdede 
konfiskationskendelser
c) værdien af indefrosne formuegoder

d) værdien af inddrevne formuegoder
e) antal anmodninger om fuldbyrdelse af 
indefrysningskendelser i en anden 
medlemsstat
f) antal anmodninger om fuldbyrdelse af 
konfiskationskendelser i en anden 
medlemsstat
g) værdien af inddrevne formuegoder efter 
fuldbyrdelse i en anden medlemsstat
h) værdien af formuegoder, der skal 
genbruges til retshåndhævelse, 



PE498.052v02-00 78/80 AM\923342DA.doc

DA

forebyggelse eller sociale formål
i) antal sager, hvor der er truffet 
afgørelser om konfiskation, i forhold til 
antallet af domfældelser for de strafbare 
handlinger, der er omfattet af dette 
direktiv
j) antal anmodninger om indefrysnings-
og konfiskationskendelser, som 
domstolene har afvist
k) antal anmodninger om indefrysnings-
og konfiskationskendelser, som ikke er 
opretholdt efter domstolsprøvelse.

Or. en

Ændringsforslag 174
Cornelis de Jong

Forslag til direktiv
Artikel 11 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 11a
Statistik

Medlemsstaterne indsamler og 
vedligeholder regelmæssigt samlede 
statistikker fra de relevante myndigheder 
for at vurdere effektiviteten af deres 
konfiskationsregler. De indsamlede 
statistikker sendes hvert år til 
Kommissionen og skal indeholde:
a) antal fuldbyrdede 
indefrysningskendelser
b) antal fuldbyrdede 
konfiskationskendelser.

Or. en

Ændringsforslag 175
Axel Voss, Monika Hohlmeier, Manfred Weber, Jan Philipp Albrecht, Hubert Pirker
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Forslag til direktiv
Artikel 11 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne indsamler og 
vedligeholder regelmæssigt samlede 
statistikker fra de relevante myndigheder 
for at vurdere effektiviteten af deres 
konfiskationsregler. De indsamlede 
statistikker sendes hvert år til 
Kommissionen og skal for alle strafbare 
handlinger indeholde:

Medlemsstaterne indsamler og 
vedligeholder regelmæssigt samlede 
statistikker fra de relevante myndigheder 
for at vurdere effektiviteten af deres 
konfiskationsregler. De indsamlede 
statistikker sendes hvert år til 
Kommissionen og skal for alle strafbare 
handlinger, som hører under dette 
direktivs anvendelsesområde, indeholde:

Or. de

Ændringsforslag 176
Roberta Angelilli

Forslag til direktiv
Artikel 11 – stk. 1 – litra k a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ka) kvaliteten af destinationen for de 
konfiskerede formuegoder som en faktor 
for den territoriale og de lokale samfunds 
socioøkonomiske vækst

Or. it

Ændringsforslag 177
Roberta Angelilli

Forslag til direktiv
Artikel 11 – stk. 1 – litra k b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

kb) varigheden af procedurerne for 
tildeling af de konfiskerede formuegoder, 
navnlig når et formuegode er i god stand 
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på tidspunktet for konfiskationen

Or. it


