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Muudatusettepanek 30
Cornelis de Jong

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(1) Piiriülese organiseeritud kuritegevuse 
põhiajend on rahaline kasu. Õiguskaitse- ja 
õigusasutuste tõhususe tagamiseks tuleks 
neile anda vahendid kriminaaltulu 
jälitamiseks ning sellise tulu arestimiseks, 
haldamiseks ja konfiskeerimiseks.

(1) Piiriülese organiseeritud kuritegevuse 
üks peamisi põhiajendeid on rahaline 
kasu. Õiguskaitse- ja õigusasutuste 
tõhususe tagamiseks tuleks neile anda 
vahendid kriminaaltulu jälitamiseks ning 
sellise tulu arestimiseks, haldamiseks ja 
konfiskeerimiseks.

Or. en

Muudatusettepanek 31
Sonia Alfano, Rita Borsellino, Monica Luisa Macovei

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(1) Piiriülese organiseeritud kuritegevuse 
põhiajend on rahaline kasu. Õiguskaitse- ja 
õigusasutuste tõhususe tagamiseks tuleks 
neile anda vahendid kriminaaltulu 
jälitamiseks ning sellise tulu arestimiseks, 
haldamiseks ja konfiskeerimiseks.

(1) Enamiku kuritegude ning eeskätt 
piiriülese organiseeritud kuritegevuse, sh 
maffia-tüüpi kuritegelike ühenduste
põhiajend on rahaline kasu. Asjakohaste 
pädevate asutuste tõhususe tagamiseks 
tuleks neile anda vahendid kriminaaltulu 
jälitamiseks ning sellise tulu arestimiseks, 
haldamiseks ja konfiskeerimiseks. Tõhus 
organiseeritud kuritegevuse tõkestamine 
ja selle vastu võitlemine ei tohiks siiski 
piirduda kriminaaltulu 
neutraliseerimisega, vaid mõnel juhul 
tuleks seda laiendada ka selliste 
kuritegelike ühendustega seotud varale.
Seega ei piisa vaid kriminaaltulu 
arestimise ja konfiskeerimise vastastikuse 
tunnustamise tagamisest ELis. Tõhus 
võitlus majanduskuritegevuse vastu 
nõuab ka seda, et vastastikku 
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tunnustataks eri valdkondades võetud 
meetmeid alates kriminaalõigusest või 
muul viisil kohtuotsuseta süüdimõistmise 
puudumise korral vastu võetud 
meetmetest ning et üldjoontes oleksid 
need meetmed suunatud igasugusele 
võimalikule varale või sissetulekule, mis 
seostub otseselt kuritegeliku ühenduse või 
isikuga, kelle tegevus on kuritegelik või 
keda kahtlustatakse kuritegelikku 
ühendusse kuulumises.

Or. en

Selgitus

Selles põhjenduses käsitletakse konfiskeerimise tähtsust raskete ja organiseeritud kuritegude 
puhul. Eeskätt toonitatakse kohtuotsuseta süüdimõistmisel põhinevate 
konfiskeerimissüsteemide tähtsust raskete ja organiseeritud kuritegude vastases võitluses.
Need süsteemid peaksid olema tõhusad ning liikmesriikides vastastikku tunnustatud ja 
rakendatud.

Muudatusettepanek 32
Roberta Angelilli

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(1) Piiriülese organiseeritud kuritegevuse 
põhiajend on rahaline kasu. Õiguskaitse- ja 
õigusasutuste tõhususe tagamiseks tuleks 
neile anda vahendid kriminaaltulu 
jälitamiseks ning sellise tulu arestimiseks, 
haldamiseks ja konfiskeerimiseks.

(1) Organiseeritud kuritegevuse ja eriti 
piiriülese kuritegevuse põhiajend on 
rahaline kasu. Õiguskaitse- ja õigusasutuste 
tõhususe tagamiseks tuleks neile anda 
vahendid kriminaaltulu jälitamiseks ning 
sellise tulu arestimiseks, haldamiseks ja 
konfiskeerimiseks.

Or. it

Muudatusettepanek 33
Mario Borghezio
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(1) Piiriülese organiseeritud kuritegevuse 
põhiajend on rahaline kasu. Õiguskaitse-
ja õigusasutuste tõhususe tagamiseks 
tuleks neile anda vahendid kriminaaltulu 
jälitamiseks ning sellise tulu arestimiseks, 
haldamiseks ja konfiskeerimiseks.

(1) Üks piiriülese organiseeritud 
kuritegevuse peamine tulemus on
märkimisväärse rahalise kasu saamine. 
Sellise kuritegevusstrateegia vastu 
asjakohaselt võitlemiseks peavad 
õiguskaitse- ja õigusasutustel olema kõik
vahendid kriminaaltulu jälitamiseks ning 
sellise tulu arestimiseks, haldamiseks ja 
konfiskeerimiseks.

Or. it

Muudatusettepanek 34
Mariya Gabriel

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(2) Organiseeritud kuritegelikud 
rühmitused tegutsevad riigipiire 
tunnistamata ning omandavad üha 
sagedamini vara teistes ELi liikmesriikides 
ja kolmandates riikides. Järjest suureneb 
vajadus teha tõhusat rahvusvahelist 
õiguskaitsealast koostööd vara 
tagasivõitmise ja vastastikuse õigusabi 
valdkonnas.

(2) Organiseeritud kuritegelikud 
rühmitused tegutsevad riigipiire 
tunnistamata ning omandavad üha 
sagedamini vara teistes ELi liikmesriikides 
ja kolmandates riikides. Järjest suureneb 
vajadus teha tõhusat rahvusvahelist 
õiguskaitsealast koostööd vara 
tagasivõitmise ja vastastikuse õigusabi 
valdkonnas. Miinimumeeskirjade 
vastuvõtmisega ühtlustatakse 
liikmesriikide õigusnorme, mis käsitlevad 
vara arestimist ja konfiskeerimist, ning 
suurendatakse vastastikust usaldust ja 
tõhustatakse piiriülest koostööd.

Or. en

Muudatusettepanek 35
Zbigniew Ziobro
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(2 a) Organiseeritud kuritegevusega 
võitlemisel on kõige tulemuslikum meetod 
karmide õiguslike tagajärgede 
rakendamine ning kuriteovahendite ja 
kriminaaltulu tõhus avastamine, 
arestimine ja konfiskeerimine. Eriti tõhus 
on laiendatud konfiskeerimine.

Or. pl

Muudatusettepanek 36
Roberta Angelilli

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(3) Kuigi olemasolevad statistilised 
andmed on piiratud, ei ole kuritegelikust 
varast liidus tagasivõidetud summad 
võrreldes hinnangulise kriminaaltuluga 
piisavad. Uuringute kohaselt kasutatakse 
konfiskeerimismenetlusi ikka veel vähe, 
kuigi neid reguleeritakse nii ELi 
õigusaktide kui ka riikide õigusnormidega.

(3) Kuigi olemasolevad statistilised 
andmed on piiratud, ei ole kuritegelikust 
tulust liidus tagasivõidetud summad 
võrreldes hinnangulise kriminaaltuluga 
piisavad. Uuringute kohaselt kasutatakse 
konfiskeerimismenetlusi ikka veel vähe, 
kuigi neid reguleeritakse nii ELi 
õigusaktide kui ka riikide õigusnormidega, 
ning seega on need vaja asjakohaselt 
ühtlustada, ka selleks, et konfiskeerimist 
täiel määral ja terviklikult täitmisele 
pöörata.

Or. it

Selgitus

Esimene osa: keeleline muudatus.
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Muudatusettepanek 37
Sarah Ludford

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 7 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(7 a) Käesolevas direktiivis on käsitletud 
üksnes kriminaalõiguslikke 
konfiskeerimismeetmeid. Selles ei 
sätestata miinimumeeskirju 
tsiviilõiguslike meetmete kohta, mis 
võivad liikmesriikides kehtida 
kriminaaltuluna käsitatava vara 
konfiskeerimise suhtes.

Or. en

Selgitus

Selle ettepanekuga säilitatakse laiaulatuslik säte, kuid tagatakse liikmesriikidele võimalus 
kohaldada oma kehtivast õigustikust lähtuvaid tsiviilõiguslikke konfiskeerimisvolitusi või 
kehtestada käesoleva direktiiviga kooskõlas kuriteopõhiseid süüdimõistva kohtuotsuse 
puudumisest lähtuvaid volitusi. Selle tulemusena oleks hõlmatud kogu EL, kuid nimetatud 
kriminaalõiguslik õigusakt ei sisaldaks tsiviilõiguslikke konfiskeerimisvolitusi.

Muudatusettepanek 38
Sarah Ludford

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 7 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(7 b) Liikmesriikidel on õigus kasutada 
konfiskeerimismenetlusi, mis on seotud 
nii kriminaal-, tsiviil- kui ka halduskohtus 
käsitletava kriminaalasjaga.

Or. en

Selgitus

Sellega märgitakse selgelt, et liikmesriigid võivad rakendada direktiivi igat liiki 
kohtumenetluse kaudu, mis on nende riikliku süsteemiga kooskõlas.
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Muudatusettepanek 39
Mariya Gabriel

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 9

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(9) Kuriteovahendite ja tulu 
konfiskeerimisel lõpliku kohtuotsuse 
põhjal ja sellise tuluga võrdse väärtusega 
vara konfiskeerimisel tuleks seetõttu 
kasutada käesoleva direktiiviga hõlmatud 
kuritegude laiemat käsitust. Vastavalt
raamotsusele 2001/500/JSK on 
liikmesriigid kohustatud võimaldama 
kuriteovahendite ja kriminaaltulu 
konfiskeerimist pärast lõplikku 
süüdimõistmist ning kriminaaltuluga 
võrdse väärtusega vara konfiskeerimist.
Need kohustused tuleks säilitada käesoleva 
direktiiviga reguleerimata kuritegude 
suhtes.

(9) Kuriteovahendite ja tulu 
konfiskeerimisel lõpliku kohtuotsuse 
põhjal – nii süüdimõistva kohtuotsuse 
olemasolu kui ka selle puudumise korral 
– ja sellise tuluga võrdse väärtusega vara 
konfiskeerimisel tuleks seetõttu kasutada 
käesoleva direktiiviga hõlmatud kuritegude 
laiemat käsitust. Vastavalt 
raamotsusele 2001/500/JSK on 
liikmesriigid kohustatud võimaldama 
kuriteovahendite ja kriminaaltulu 
konfiskeerimist pärast lõplikku 
süüdimõistmist ning kriminaaltuluga 
võrdse väärtusega vara konfiskeerimist.
Need kohustused tuleks säilitada käesoleva 
direktiiviga reguleerimata kuritegude 
suhtes.

Or. en

Muudatusettepanek 40
Sonia Alfano, Rita Borsellino, Monica Luisa Macovei

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 9

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(9) Kuriteovahendite ja tulu 
konfiskeerimisel lõpliku kohtuotsuse 
põhjal ja sellise tuluga võrdse väärtusega 
vara konfiskeerimisel tuleks seetõttu 
kasutada käesoleva direktiiviga hõlmatud 
kuritegude laiemat käsitust. Vastavalt 
raamotsusele 2001/500/JSK on 
liikmesriigid kohustatud võimaldama 

(9) Kuriteovahendite ja tulu 
konfiskeerimisel lõpliku kohtuotsuse 
põhjal ja sellise tuluga võrdse väärtusega 
vara konfiskeerimisel tuleks seetõttu 
kasutada käesoleva direktiiviga hõlmatud 
kuritegude laiemat käsitust. Vastavalt 
raamotsusele 2001/500/JSK on 
liikmesriigid kohustatud võimaldama 
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kuriteovahendite ja kriminaaltulu 
konfiskeerimist pärast lõplikku 
süüdimõistmist ning kriminaaltuluga 
võrdse väärtusega vara konfiskeerimist.
Need kohustused tuleks säilitada käesoleva 
direktiiviga reguleerimata kuritegude 
suhtes.

kuriteovahendite ja kriminaaltulu 
konfiskeerimist pärast lõplikku 
süüdimõistmist ning kriminaaltuluga 
võrdse väärtusega vara konfiskeerimist.
Need kohustused tuleks säilitada käesoleva 
direktiiviga reguleerimata kuritegude 
suhtes ning käesolevas direktiivis 
määratletud tulu käsitust tuleks laiendada 
ka käesoleva direktiiviga hõlmamata 
kuritegudele.

Or. en

Selgitus

Tulu varieeruvad määratlused tekitaksid liikmesriikide vahel lahknevusi. Kõikides 
liikmesriikides tuleks kasutada ühtset ja laiaulatuslikku kriminaaltulude määratlust. See 
sõnaselge märkus on esitatud ka Euroopa Parlamendi 2011. aasta oktoobri resolutsioonis 
organiseeritud kuritegevuse kohta Euroopa Liidus.

Muudatusettepanek 41
Monica Luisa Macovei

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 11

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(11) Vastavalt ne bis in idem põhimõttele 
on asjakohane jätta laiendatud 
konfiskeerimise kohaldamisalast välja 
sellistest väidetavatest kuritegudest saadud 
tulu, mille eest asjaomane isik on varasema 
kohtumenetluse tulemusel lõplikult õigeks 
mõistetud, ja muude selliste juhtumitega 
seotud tulu, mille suhtes kohaldatakse ne 
bis in idem põhimõtet. Samuti ei tuleks 
laiendatud konfiskeerimist kohaldada 
juhul, kui samasuguste kuritegude suhtes 
ei saa algatada kriminaalmenetlust riigi 
kriminaalõiguse sätete tõttu.

(11) Vastavalt ne bis in idem põhimõttele 
on asjakohane jätta laiendatud 
konfiskeerimise kohaldamisalast välja 
sellistest väidetavatest kuritegudest saadud 
tulu, mille eest asjaomane isik on varasema 
kohtumenetluse tulemusel lõplikult õigeks 
mõistetud, ja muude selliste juhtumitega 
seotud tulu, mille suhtes kohaldatakse ne
bis in idem põhimõtet.

Or. en
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Muudatusettepanek 42
Mariya Gabriel

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 12

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(12) Konfiskeerimisotsuse tegemiseks on 
üldiselt vaja süüdimõistvat kohtuotsust.
Kuritegevuse takistamiseks ja selle 
tagamiseks, et kuritegelikul teel saadud 
tulu ei investeeritaks seaduslikku 
majandusse, peaks teatavatel juhtudel 
olema võimalik vara konfiskeerida ka siis, 
kui süüdimõistva kohtuotsuseni ei jõuta.
Kui süüdistuse esitamiseks ei ole piisavalt 
tõendeid, on teatavates liikmesriikides 
konfiskeerimine lubatud juhul, kui kohus 
peab tõenäoliseks, et asjaomane vara on 
ebaseadusliku päritoluga, ning olukorras, 
kus kahtlustatav või süüdistatav on kohtu 
alla andmise vältimiseks põgenenud, ei 
ole võimeline muul põhjusel 
kohtumenetluses osalema või sureb enne 
kriminaalmenetlust. Seda nimetatakse 
konfiskeerimiseks ilma süüdimõistva 
kohtuotsuseta. Tuleks ette näha sätted, et 
kõigis liikmesriikides oleks võimalik 
konfiskeerimine ilma süüdimõistva 
kohtuotsuseta vähemalt viimati nimetatud 
piiratud asjaoludel. See on kooskõlas 
Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni 
korruptsioonivastase konventsiooni 
artikli 54 lõike 1 punktiga c, mille 
kohaselt kaaluvad kõik osalisriigid 
vajalike meetmete võtmist, et võimaldada 
ebaseaduslikult omandatud vara ilma 
süüdimõistva kohtuotsuseta konfiskeerida 
muu hulgas juhtudel, kus õigusrikkujat ei 
saa tema surma, põgenemise või äraoleku 
tõttu kohtu alla anda.

(12) Konfiskeerimisotsuse tegemiseks on 
üldiselt vaja süüdimõistvat kohtuotsust.
Kuritegevuse takistamiseks ja selle 
tagamiseks, et kuritegelikul teel saadud 
tulu ei investeeritaks seaduslikku 
majandusse, peaks teatavatel juhtudel 
olema võimalik vara konfiskeerimine ilma 
süüdimõistva kohtuotsuseta.

Or. en
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Muudatusettepanek 43
Roberta Angelilli

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 12

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(12) Konfiskeerimisotsuse tegemiseks on 
üldiselt vaja süüdimõistvat kohtuotsust. 
Kuritegevuse takistamiseks ja selle 
tagamiseks, et kuritegelikul teel saadud 
tulu ei investeeritaks seaduslikku 
majandusse, peaks teatavatel juhtudel 
olema võimalik vara konfiskeerida ka siis, 
kui süüdimõistva kohtuotsuseni ei jõuta. 
Kui süüdistuse esitamiseks ei ole piisavalt 
tõendeid, on teatavates liikmesriikides 
konfiskeerimine lubatud juhul, kui kohus 
peab tõenäoliseks, et asjaomane vara on 
ebaseadusliku päritoluga, ning olukorras, 
kus kahtlustatav või süüdistatav on kohtu 
alla andmise vältimiseks põgenenud, ei 
ole võimeline muul põhjusel 
kohtumenetluses osalema või sureb enne 
kriminaalmenetlust. Seda nimetatakse 
konfiskeerimiseks ilma süüdimõistva 
kohtuotsuseta. Tuleks ette näha sätted, et 
kõigis liikmesriikides oleks võimalik 
konfiskeerimine ilma süüdimõistva 
kohtuotsuseta vähemalt viimati nimetatud 
piiratud asjaoludel. See on kooskõlas 
Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni 
korruptsioonivastase konventsiooni 
artikli 54 lõike 1 punktiga c, mille 
kohaselt kaaluvad kõik osalisriigid 
vajalike meetmete võtmist, et võimaldada 
ebaseaduslikult omandatud vara ilma 
süüdimõistva kohtuotsuseta konfiskeerida 
muu hulgas juhtudel, kus õigusrikkujat ei 
saa tema surma, põgenemise või äraoleku 
tõttu kohtu alla anda.

(12) Konfiskeerimisotsuse tegemiseks on 
üldiselt vaja süüdimõistvat kohtuotsust. 
Kuritegevuse takistamiseks ja selle 
tagamiseks, et kuritegelikul teel saadud 
tulu ei investeeritaks uuesti, peaks 
teatavatel juhtudel olema võimalik vara 
konfiskeerida ka siis, kui süüdimõistva 
kohtuotsuseni ei jõuta, eriti nendelt 
varaomanikelt, kelle vara päritolul ei ole 
loogilist põhjendust;

Or. it
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Muudatusettepanek 44
Cornelis de Jong

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 12

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(12) Konfiskeerimisotsuse tegemiseks on 
üldiselt vaja süüdimõistvat kohtuotsust.
Kuritegevuse takistamiseks ja selle 
tagamiseks, et kuritegelikul teel saadud 
tulu ei investeeritaks seaduslikku 
majandusse, peaks teatavatel juhtudel 
olema võimalik vara konfiskeerida ka siis, 
kui süüdimõistva kohtuotsuseni ei jõuta.
Kui süüdistuse esitamiseks ei ole piisavalt 
tõendeid, on teatavates liikmesriikides 
konfiskeerimine lubatud juhul, kui kohus 
peab tõenäoliseks, et asjaomane vara on 
ebaseadusliku päritoluga, ning olukorras, 
kus kahtlustatav või süüdistatav on kohtu 
alla andmise vältimiseks põgenenud, ei 
ole võimeline muul põhjusel 
kohtumenetluses osalema või sureb enne 
kriminaalmenetlust. Seda nimetatakse 
konfiskeerimiseks ilma süüdimõistva 
kohtuotsuseta. Tuleks ette näha sätted, et 
kõigis liikmesriikides oleks võimalik 
konfiskeerimine ilma süüdimõistva 
kohtuotsuseta vähemalt viimati nimetatud 
piiratud asjaoludel. See on kooskõlas 
Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni 
korruptsioonivastase konventsiooni 
artikli 54 lõike 1 punktiga c, mille 
kohaselt kaaluvad kõik osalisriigid 
vajalike meetmete võtmist, et võimaldada 
ebaseaduslikult omandatud vara ilma 
süüdimõistva kohtuotsuseta konfiskeerida 
muu hulgas juhtudel, kus õigusrikkujat ei 
saa tema surma, põgenemise või äraoleku 
tõttu kohtu alla anda.

(12) Konfiskeerimisotsuse tegemiseks on 
üldiselt vaja süüdimõistvat kohtuotsust.
Teatavatel juhtudel peaks olema võimalik 
vara konfiskeerida ka siis, kui 
süüdimõistva kohtuotsuseni ei jõuta, nt
juhtudel, kui võib pidada tõenäoliseks, et 
vara pärineb kuritegevusest või seda 
kasutatakse uute kuritegude 
toimepanemiseks.

Or. en
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Muudatusettepanek 45
Axel Voss, Monika Hohlmeier, Manfred Weber, Jan Philipp Albrecht

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 12

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(12) Konfiskeerimisotsuse tegemiseks on 
üldiselt vaja süüdimõistvat kohtuotsust. 
Kuritegevuse takistamiseks ja selle 
tagamiseks, et kuritegelikul teel saadud 
tulu ei investeeritaks seaduslikku 
majandusse, peaks teatavatel juhtudel 
olema võimalik vara konfiskeerida ka siis, 
kui süüdimõistva kohtuotsuseni ei jõuta. 
Kui süüdistuse esitamiseks ei ole piisavalt 
tõendeid, on teatavates liikmesriikides 
konfiskeerimine lubatud juhul, kui kohus 
peab tõenäoliseks, et asjaomane vara on 
ebaseadusliku päritoluga, ning olukorras, 
kus kahtlustatav või süüdistatav on kohtu 
alla andmise vältimiseks põgenenud, ei ole 
võimeline muul põhjusel kohtumenetluses 
osalema või sureb enne 
kriminaalmenetlust. Seda nimetatakse 
konfiskeerimiseks ilma süüdimõistva 
kohtuotsuseta. Tuleks ette näha sätted, et 
kõigis liikmesriikides oleks võimalik 
konfiskeerimine ilma süüdimõistva 
kohtuotsuseta vähemalt viimati nimetatud 
piiratud asjaoludel. See on kooskõlas 
Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni 
korruptsioonivastase konventsiooni 
artikli 54 lõike 1 punktiga c, mille kohaselt 
kaaluvad kõik osalisriigid vajalike 
meetmete võtmist, et võimaldada 
ebaseaduslikult omandatud vara ilma 
süüdimõistva kohtuotsuseta konfiskeerida 
muu hulgas juhtudel, kus õigusrikkujat ei 
saa tema surma, põgenemise või äraoleku 
tõttu kohtu alla anda.

(12) Konfiskeerimisotsuse tegemiseks on 
üldiselt vaja süüdimõistvat kohtuotsust. 
Kuritegevuse takistamiseks ja selle 
tagamiseks, et kuritegelikul teel saadud 
tulu ei investeeritaks seaduslikku 
majandusse või kuritegevusse, peaks 
teatavatel juhtudel olema võimalik vara 
konfiskeerida ka siis, kui süüdimõistva 
kohtuotsuseni ei jõuta. Kui süüdistuse 
esitamiseks ei ole piisavalt tõendeid, on 
teatavates liikmesriikides konfiskeerimine 
lubatud juhul, kui kohus on pärast kõigi 
olemasolevate tõenditega tutvumist 
veendunud, et asjaomane vara on 
ebaseadusliku päritoluga, ning olukorras, 
kus kahtlustatav või süüdistatav on kohtu 
alla andmise vältimiseks põgenenud, ei ole 
võimeline muul põhjusel kohtumenetluses 
osalema või sureb enne 
kriminaalmenetlust. Seda nimetatakse 
konfiskeerimiseks ilma süüdimõistva 
kohtuotsuseta. Tuleks ette näha sätted, et 
kõigis liikmesriikides oleks võimalik 
konfiskeerimine ilma süüdimõistva 
kohtuotsuseta vähemalt viimati nimetatud 
piiratud asjaoludel. See on kooskõlas 
Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni 
korruptsioonivastase konventsiooni 
artikli 54 lõike 1 punktiga c, mille kohaselt 
kaaluvad kõik osalisriigid vajalike 
meetmete võtmist, et võimaldada 
ebaseaduslikult omandatud vara ilma 
süüdimõistva kohtuotsuseta konfiskeerida 
muu hulgas juhtudel, kus õigusrikkujat ei 
saa tema surma, põgenemise või äraoleku 
tõttu kohtu alla anda.

Or. de
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Muudatusettepanek 46
Sonia Alfano, Rita Borsellino, Monica Luisa Macovei

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 12

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(12) Konfiskeerimisotsuse tegemiseks on 
üldiselt vaja süüdimõistvat kohtuotsust.
Kuritegevuse takistamiseks ja selle 
tagamiseks, et kuritegelikul teel saadud 
tulu ei investeeritaks seaduslikku 
majandusse, peaks teatavatel juhtudel 
olema võimalik vara konfiskeerida ka siis, 
kui süüdimõistva kohtuotsuseni ei jõuta.
Kui süüdistuse esitamiseks ei ole piisavalt 
tõendeid, on teatavates liikmesriikides 
konfiskeerimine lubatud juhul, kui kohus 
peab tõenäoliseks, et asjaomane vara on 
ebaseadusliku päritoluga, ning olukorras, 
kus kahtlustatav või süüdistatav on kohtu 
alla andmise vältimiseks põgenenud, ei ole 
võimeline muul põhjusel kohtumenetluses 
osalema või sureb enne 
kriminaalmenetlust. Seda nimetatakse 
konfiskeerimiseks ilma süüdimõistva 
kohtuotsuseta. Tuleks ette näha sätted, et 
kõigis liikmesriikides oleks võimalik 
konfiskeerimine ilma süüdimõistva 
kohtuotsuseta vähemalt viimati nimetatud
piiratud asjaoludel. See on kooskõlas 
Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni 
korruptsioonivastase konventsiooni 
artikli 54 lõike 1 punktiga c, mille kohaselt 
kaaluvad kõik osalisriigid vajalike 
meetmete võtmist, et võimaldada 
ebaseaduslikult omandatud vara ilma 
süüdimõistva kohtuotsuseta konfiskeerida 
muu hulgas juhtudel, kus õigusrikkujat ei 
saa tema surma, põgenemise või äraoleku 
tõttu kohtu alla anda.

(12) Konfiskeerimisotsuse tegemiseks on 
üldiselt vaja süüdimõistvat kohtuotsust.
Kuritegevuse takistamiseks ja selle 
tagamiseks, et kuritegelikul teel saadud 
tulu ei investeeritaks seaduslikku 
majandusse, peaks teatavatel juhtudel 
olema võimalik vara siiski konfiskeerida, 
kui süüdimõistva kohtuotsuseni ei jõuta.
Kui süüdistuse esitamiseks ei ole piisavalt 
tõendeid või olenemata süüdistuse 
esitamisest, on teatavates liikmesriikides 
konfiskeerimine lubatud juhul, kui kohus 
peab tõenäoliseks, et ühiskondlikult 
ohtliku või kuritegeliku eluviisiga isiku 
asjaomane vara on ebaseadusliku 
päritoluga või isiku deklareeritud 
sissetulekuga võrreldes 
ebaproportsionaalne, ning olukorras, kus 
kahtlustatav või süüdistatav on kohtu alla 
andmise vältimiseks põgenenud, ei ole 
võimeline muul põhjusel kohtumenetluses 
osalema või sureb enne 
kriminaalmenetlust. Seda nimetatakse 
konfiskeerimiseks ilma süüdimõistva 
kohtuotsuseta. Tuleks ette näha sätted, et 
kõigis liikmesriikides oleks võimalik 
konfiskeerimine ilma süüdimõistva 
kohtuotsuseta vähemalt eespool nimetatud
piiratud asjaoludel, sh selliste 
süüdimõistva kohtuotsuseta 
konfiskeerimisotsuste vastastikune 
tunnustamine. See on kooskõlas Ühinenud 
Rahvaste Organisatsiooni 
korruptsioonivastase konventsiooni 
artikli 54 lõike 1 punktiga c, mille kohaselt 
kaaluvad kõik osalisriigid vajalike 
meetmete võtmist, et võimaldada 
ebaseaduslikult omandatud vara ilma 
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süüdimõistva kohtuotsuseta konfiskeerida 
muu hulgas juhtudel, kus õigusrikkujat ei 
saa tema surma, põgenemise või äraoleku 
tõttu või muudel asjakohastel juhtudel 
kohtu alla anda.

Or. en

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

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 12 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(12 a) Erandjuhul tuleks 
konfiskeerimisotsuse tegemisest osaliselt 
või täielikult loobuda. See on võimalik 
juhtudel, kus meede koormaks asjaomast 
isikut ülemäära palju või kui meetme 
tulemusel kaotaks isik elatusvahendid või 
kui konfiskeerimise kulud on 
konfiskeerimise summast 
ebaproportsionaalselt suuremad.

Or. de

Selgitus

Komisjoni ettepanekus ei ole siiani käsitletud tarbetute takistuste juhtumeid. Kui 
konfiskeerimise eeldused oleksid täidetud, oleks tarbetud takistused konfiskeerimisotsuse 
tegemisel paratamatu tagajärg. Ebaproportsionaalsete tagajärgede ennetamiseks on nn 
õigluse klausli kehtestamine hädavajalik.

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

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 12 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(12 b) Konfiskeerimine ei tohiks mõjutada 
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ega takistada asjaomase isiku toime 
pandud kuritegude ohvrite põhjendatud 
nõudmisi. Konfiskeerimisest tuleb 
loobuda juhul, kui kannatanul on kuriteo 
tõttu õigus esitada nõue õigusrikkujale ja 
kui konfiskeerimine takistaks nõude 
täitmist.

Or. de

Muudatusettepanek 49
Sonia Alfano, Rita Borsellino, Monica Luisa Macovei

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 13

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(13) Tava, et kahtlustatav või süüdistatav 
võõrandab vara konfiskeerimise 
vältimiseks asjast teadlikule kolmandale 
isikule, on üldlevinud ja muutub järjest 
laialdasemaks. Kehtiv liidu õigusraamistik 
ei sisalda siduvaid eeskirju kolmandatele 
isikutele võõrandatud vara konfiskeerimise 
kohta. Seetõttu suureneb järjest vajadus 
võimaldada kolmandatele isikutele 
võõrandatud vara konfiskeerimist, mis 
peaks reeglina aset leidma juhul, kui 
süüdistataval ei ole vara, mida saaks 
konfiskeerida. Teatavatel tingimustel on 
asjakohane sätestada kolmandatelt 
isikutelt konfiskeerimine, kui 
konkreetsetele faktidele tuginedes on 
kindlaks tehtud, et süüdimõistetu, 
kahtlustatava või süüdistatava vara ei ole 
tõenäoliselt võimalik konfiskeerida või kui 
teatavad esemed tuleb tagastada nende 
seaduslikule omanikule. Heausksete 
kolmandate isikute huvide kaitsmiseks 
peaks selline konfiskeerimine olema 
võimalik vaid juhul, kui asjaomane kolmas 
isik teadis või oleks pidanud teadma, et 
asjaomane vara oli kriminaaltulu või oli 
võõrandatud konfiskeerimise vältimiseks 
ning antud tasuta või võõrandatud 

(13) Tava, et kahtlustatav või süüdistatav 
võõrandab vara konfiskeerimise 
vältimiseks asjast teadlikule kolmandale 
isikule, on üldlevinud ja muutub järjest 
laialdasemaks. Kehtiv liidu õigusraamistik 
ei sisalda siduvaid eeskirju kolmandatele 
isikutele võõrandatud vara konfiskeerimise 
kohta. Seetõttu suureneb järjest vajadus 
võimaldada kolmandatele isikutele 
võõrandatud või kolmandate isikute 
omandatud vara konfiskeerimist.
Heausksete kolmandate isikute huvide 
kaitsmiseks peaks selline konfiskeerimine 
olema võimalik vaid juhul, kui asjaomane 
kolmas isik teadis või oleks pidanud 
teadma, et asjaomane vara oli 
kuriteovahend või kriminaaltulu või oli 
võõrandatud konfiskeerimise vältimiseks 
või kui see oli antud tasuta või võõrandatud 
kõnealuse vara turuväärtusest 
märkimisväärselt väiksema summa eest.
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kõnealuse vara turuväärtusest väiksema 
summa eest.

Or. en

Muudatusettepanek 50
Josef Weidenholzer

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 13

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(13) Tava, et kahtlustatav või süüdistatav 
võõrandab vara konfiskeerimise 
vältimiseks asjast teadlikule kolmandale 
isikule, on üldlevinud ja muutub järjest 
laialdasemaks. Kehtiv liidu õigusraamistik 
ei sisalda siduvaid eeskirju kolmandatele 
isikutele võõrandatud vara konfiskeerimise 
kohta. Seetõttu suureneb järjest vajadus 
võimaldada kolmandatele isikutele 
võõrandatud vara konfiskeerimist, mis 
peaks reeglina aset leidma juhul, kui 
süüdistataval ei ole vara, mida saaks 
konfiskeerida. Teatavatel tingimustel on 
asjakohane sätestada kolmandatelt isikutelt 
konfiskeerimine, kui konkreetsetele 
faktidele tuginedes on kindlaks tehtud, et 
süüdimõistetu, kahtlustatava või 
süüdistatava vara ei ole tõenäoliselt 
võimalik konfiskeerida või kui teatavad 
esemed tuleb tagastada nende seaduslikule 
omanikule. Heausksete kolmandate isikute 
huvide kaitsmiseks peaks selline 
konfiskeerimine olema võimalik vaid 
juhul, kui asjaomane kolmas isik teadis või 
oleks pidanud teadma, et asjaomane vara 
oli kriminaaltulu või oli võõrandatud 
konfiskeerimise vältimiseks ning antud 
tasuta või võõrandatud kõnealuse vara 
turuväärtusest väiksema summa eest.

(13) Tava, et kahtlustatav või süüdistatav 
võõrandab vara konfiskeerimise 
vältimiseks asjast teadlikule kolmandale 
isikule, on üldlevinud ja muutub järjest 
laialdasemaks. Kehtiv liidu õigusraamistik 
ei sisalda siduvaid eeskirju kolmandatele 
isikutele võõrandatud vara konfiskeerimise 
kohta. Seetõttu suureneb järjest vajadus 
võimaldada kolmandatele isikutele 
võõrandatud vara konfiskeerimist, mis 
peaks reeglina aset leidma juhul, kui 
süüdistataval ei ole vara, mida saaks 
konfiskeerida. Teatavatel tingimustel on 
asjakohane sätestada kolmandatelt isikutelt 
konfiskeerimine, kui konkreetsetele 
faktidele tuginedes on kindlaks tehtud, et 
süüdimõistetu, kahtlustatava või 
süüdistatava vara ei ole tõenäoliselt 
võimalik konfiskeerida või kui teatavad 
esemed tuleb tagastada nende seaduslikule 
omanikule. Heausksete kolmandate isikute 
huvide kaitsmiseks peaks selline 
konfiskeerimine olema võimalik vaid 
juhul, kui asjaomane kolmas isik teadis või 
oleks pidanud teadma, et asjaomane vara 
oli kriminaaltulu või oli võõrandatud 
konfiskeerimise vältimiseks ning antud 
tasuta või võõrandatud kõnealuse vara 
turuväärtusest väiksema summa eest. Peale 
selle peaks kolmandatelt isikutelt 
konfiskeerimine olema võimalik juhul, 
kui kahtlustatav või süüdistatav isik 
tegutses algusest peale teise füüsilise või 
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juriidilise isiku nimel.

Or. de

Muudatusettepanek 51
Sonia Alfano, Rita Borsellino, Monica Luisa Macovei

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 13 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(13 a) Selleks et võidelda tõhusamalt 
kuritegelike ühenduste ja raskete 
kuritegudega, peaksid liikmesriigid 
saadud kogemusi järgides sätestama oma 
kriminaalsüsteemides õigusrikkumise 
karistamise ning süüdistuse esitamise 
tegude eest, mille eesmärk on vara 
arestimise ja konfiskeerimismeetmete 
vältimiseks loovutada omandiõigus ja 
varale juurdepääs fiktiivselt kolmandatele 
isikutele. Vastavalt peaks olema karistatav 
ka sellise õigusrikkumise toetamine.

Or. en

Muudatusettepanek 52
Emine Bozkurt

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 13 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(13 a) Kolmandaid isikuid hõlmavat 
konfiskeerimist käsitlevaid eeskirju tuleks 
laiendada nii füüsilistele kui ka 
juriidilistele isikutele.

Or. en
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Muudatusettepanek 53
Sonia Alfano, Rita Borsellino, Monica Luisa Macovei

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 15

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(15) Sageli peidavad kahtlustatavad või 
süüdistatavad oma vara kogu 
kriminaalmenetluse ajaks. Seetõttu ei ole 
konfiskeerimisotsuseid võimalik täitmisele 
pöörata ning need, kelle suhtes kõnealune 
otsus tehti, saavad oma vara pärast 
karistuse kandmist edasi kasutada. Seega 
peab olema võimalik täpselt kindlaks 
määrata, millises ulatuses võib vara 
konfiskeerida isegi pärast kuriteos lõplikult 
süüdimõistmist, et konfiskeerimisotsused 
oleks võimalik täielikult täitmisele pöörata 
ka juhul, kui algselt vara ei leitud või ei 
leitud piisavas koguses vara ja 
konfiskeerimisotsust ei ole täitmisele 
pööratud. Võttes arvesse, et 
arestimisotsusega piiratakse õigust 
omandile, ei tohiks selliseid ajutisi 
meetmeid kohaldada kauem kui on vajalik 
selleks, et vara oleks võimalik 
konfiskeerida hiljem. Selle tagamiseks, et 
kõnealuste meetmete eesmärk vältida vara 
kaotsiminekut oleks endiselt asjakohane, 
võib olla vaja nende korrapärast
läbivaatamist kohtus.

(15) Sageli peidavad kahtlustatavad või 
süüdistatavad oma vara kogu 
kriminaalmenetluse ajaks. Seetõttu ei ole 
konfiskeerimisotsuseid võimalik täitmisele 
pöörata ning need, kelle suhtes kõnealune 
otsus tehti, saavad oma vara pärast 
karistuse kandmist edasi kasutada. Seega 
peab olema võimalik täpselt kindlaks 
määrata, millises ulatuses võib vara 
konfiskeerida isegi pärast kuriteos lõplikult 
süüdimõistmist, et konfiskeerimisotsused 
oleks võimalik täielikult täitmisele pöörata 
ka juhul, kui algselt vara ei leitud või ei 
leitud piisavas koguses vara ja 
konfiskeerimisotsust ei ole täitmisele 
pööratud. Võttes arvesse, et 
arestimisotsusega piiratakse õigust 
omandile, ei tohiks selliseid ajutisi 
meetmeid kohaldada kauem kui on vajalik 
selleks, et vara oleks võimalik 
konfiskeerida hiljem. Selle tagamiseks, et 
kõnealuste meetmete eesmärk vältida vara 
kaotsiminekut oleks endiselt asjakohane, 
võib vajadusel korral olla vaja nende 
läbivaatamist kohtus.

Or. en

Muudatusettepanek 54
Rui Tavares

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 16

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(16) Hilisema konfiskeerimise eesmärgil 
arestitud vara tuleks hallata selliselt, et ei 

(16) Hilisema konfiskeerimise eesmärgil 
arestitud vara tuleks hallata selliselt, et ei 
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väheneks selle majanduslik väärtus.
Liikmesriigid peaksid võtma sellise
vähenemise minimeerimiseks vajalikud 
meetmed, sh asjaomase vara müük või 
võõrandamine. Liikmesriigid peaksid 
võtma asjakohased meetmed, nagu riigi 
varahaldusameti või võrdväärsete 
mehhanismide (nt juhul, kui selliste 
ülesannete täitmine on detsentraliseeritud) 
loomine, et enne konfiskeerimist arestitud 
vara kohtuotsuse tegemise eel 
nõuetekohaselt hallata ja selle väärtus 
säilitada.

väheneks selle majanduslik väärtus, et 
soodustataks selle ühiskondlikult 
kasulikku taaskasutamist ja välditaks
edasise kuritegevuse sissetungi ohtu. Selle 
eesmärgi nimel oleks kasulik kaaluda 
ideed luua Euroopa fond, mis koondaks 
osa liikmesriikidest konfiskeeritud varast.
Selline fond oleks kättesaadav Euroopa 
kodanike, ühenduste, valitsusväliste 
organisatsioonide liitude ja muude 
kodanikuühiskonna organisatsioonide 
katseprojektide jaoks, et soodustada 
konfiskeeritud vara tulemuslikku 
ühiskondlikult kasulikku taaskasutamist 
ning laiendada Euroopa Liidu 
demokraatlikke ülesandeid. Liikmesriigid 
peaksid võtma majandusliku väärtuse
vähenemise minimeerimiseks ja 
ühiskondlike eesmärkide toetamiseks
vajalikud meetmed, sh asjaomase vara 
müük või võõrandamine. Liikmesriigid 
peaksid võtma asjakohased meetmed, nagu 
riigi varahaldusameti või võrdväärsete 
mehhanismide (nt juhul, kui selliste 
ülesannete täitmine on detsentraliseeritud) 
loomine, et enne konfiskeerimist arestitud 
vara kohtuotsuse tegemise eel 
nõuetekohaselt hallata ja selle väärtus 
säilitada.

Or. en

Muudatusettepanek 55
Roberta Angelilli

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 16

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(16) Hilisema konfiskeerimise eesmärgil 
arestitud vara tuleks hallata selliselt, et ei 
väheneks selle majanduslik väärtus. 
Liikmesriigid peaksid võtma sellise 
vähenemise minimeerimiseks vajalikud 
meetmed, sh asjaomase vara müük või

(16) Hilisema konfiskeerimise eesmärgil 
arestitud vara tuleks hallata selliselt, et ei 
väheneks selle majanduslik väärtus. 
Liikmesriigid peaksid võtma sellise 
vähenemise minimeerimiseks vajalikud 
meetmed, sh asjaomase vara 
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võõrandamine. Liikmesriigid peaksid 
võtma asjakohased meetmed, nagu riigi 
varahaldusameti või võrdväärsete 
mehhanismide (nt juhul, kui selliste 
ülesannete täitmine on detsentraliseeritud) 
loomine, et enne konfiskeerimist arestitud 
vara kohtuotsuse tegemise eel 
nõuetekohaselt hallata ja selle väärtus 
säilitada.

võõrandamine. Liikmesriigid peaksid 
võtma kõik asjakohased seadusandlikud 
või muud meetmed, nagu riigi 
varahaldusameti või võrdväärsete 
mehhanismide (nt juhul, kui selliste 
ülesannete täitmine on detsentraliseeritud) 
loomine, et enne konfiskeerimist arestitud 
vara kohtuotsuse tegemise eel 
nõuetekohaselt hallata ja selle väärtus 
säilitada.

Or. it

Muudatusettepanek 56
Mario Borghezio

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 16

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(16) Hilisema konfiskeerimise eesmärgil 
arestitud vara tuleks hallata selliselt, et ei 
väheneks selle majanduslik väärtus. 
Liikmesriigid peaksid võtma sellise 
vähenemise minimeerimiseks vajalikud 
meetmed, sh asjaomase vara müük või 
võõrandamine. Liikmesriigid peaksid 
võtma asjakohased meetmed, nagu riigi 
varahaldusameti või võrdväärsete 
mehhanismide (nt juhul, kui selliste 
ülesannete täitmine on detsentraliseeritud) 
loomine, et enne konfiskeerimist arestitud 
vara kohtuotsuse tegemise eel 
nõuetekohaselt hallata ja selle väärtus 
säilitada.

(16) Hilisema konfiskeerimise eesmärgil 
arestitud vara tuleks hallata selliselt, et ei 
väheneks selle majanduslik väärtus, ja 
tuleks säilitada tööhõivetase. 
Liikmesriigid peaksid võtma sellise 
vähenemise minimeerimiseks vajalikud 
meetmed, sh asjaomase vara müük või 
võõrandamine. Liikmesriigid peaksid 
võtma asjakohased meetmed, nagu riigi 
varahaldusameti või võrdväärsete 
mehhanismide (nt juhul, kui selliste 
ülesannete täitmine on detsentraliseeritud) 
loomine, et enne konfiskeerimist arestitud 
vara kohtuotsuse tegemise eel 
nõuetekohaselt hallata ja selle väärtus 
säilitada.

Or. it

Muudatusettepanek 57
Sonia Alfano, Rita Borsellino, Monica Luisa Macovei
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 16 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(16 a) Selleks et kodanikuühiskond võiks 
konkreetselt näha organiseeritud 
kuritegevuse, sh maffia-tüüpi 
kuritegevuse vastu suunatud 
liikmesriikide tegevuse tulemuslikkust 
ning et kriminaaltulu võetaks ka tegelikult 
kurjategijatelt ära, on vaja võtta vastu 
ühised meetmed, millega vältida 
kuritegelike ühenduste ebaseaduslikult 
omandatud vara teist korda oma valdusse 
haaramist. Tõhusateks vahenditeks on 
osutunud mitmes liikmesriigis 
kasutatavad parimad tavad, nt riigi 
varahaldusametite teostatav kontroll ja 
haldamine või samasugused mehhanismid 
ning konfiskeeritud vara kasutamine 
selliste projektide tarbeks, millega 
püütakse kuritegevusele vastu seista ja 
seda ära hoida, kasutamine muul 
institutsioonilisel või avalikul otstarbel või 
sotsiaalsel eesmärgil.

Or. en

Muudatusettepanek 58
Josef Weidenholzer

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 16 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(16 a) Kriminaaltulu tuleb suunata 
heategevuslike ja ühiskondlike 
eesmärkide elluviimisse.

Or. de
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Muudatusettepanek 59
Salvatore Iacolino

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 16 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(16 a) Konfiskeeritud vara kasutamine 
ühiskondlikel eesmärkidel edendab ja 
toetab seaduslikkuse kultuuri levitamist, 
kuriteo ohvrite abistamist ja 
organiseeritud kuritegevuse vastu 
võitlemist, käivitades nii mõjusad 
mehhanismid teatud territooriumi 
ühiskonna hüvanguks ja sotsiaal-
majandusliku arengu jaoks, mida saab 
ellu viia ka valitsusväliste 
organisatsioonide ja objektiivsete 
kriteeriumide abil.

Or. it

Selgitus

Konfiskeeritud kriminaaltulu kasutamist ühiskondlikel eesmärkidel on mõnes liikmesriigis 
juba kasutatud edukalt ühiskondlikul tasandil ja kuritegevuse vastu võitlemisel.

Muudatusettepanek 60
Cornelis de Jong

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 17

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(17) Kriminaaltulu arestimise ja 
konfiskeerimise kohta on vähe 
usaldusväärseid andmeid. Käesoleva 
direktiivi hindamiseks on vaja koguda 
võrreldavad asjakohased statistilised 
miinimumandmed kriminaaltulu jälitamise, 
kohtute tegevuse ja varade käsutamise 
kohta.

(17) Kriminaaltulu arestimise ja 
konfiskeerimise kohta on vähe 
usaldusväärseid andmeid. Käesoleva 
direktiivi hindamiseks on vaja koguda 
võrreldavad asjakohased statistilised 
miinimumandmed kriminaaltulu jälitamise, 
kohtute tegevuse ja varade käsutamise 
kohta, austades samal ajal 
proportsionaalsuse põhimõtet.
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Or. en

Muudatusettepanek 61
Sonia Alfano, Rita Borsellino, Monica Luisa Macovei

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 17

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(17) Kriminaaltulu arestimise ja 
konfiskeerimise kohta on vähe 
usaldusväärseid andmeid. Käesoleva 
direktiivi hindamiseks on vaja koguda 
võrreldavad asjakohased statistilised 
miinimumandmed kriminaaltulu jälitamise, 
kohtute tegevuse ja varade käsutamise 
kohta.

(17) Kriminaaltulu arestimise ja 
konfiskeerimise kohta on vähe 
usaldusväärseid andmeid. Käesoleva 
direktiivi hindamiseks on vaja koguda 
võrreldavad asjakohased statistilised 
miinimumandmed kriminaaltulu jälitamise, 
kohtute tegevuse ja varade haldamise ning 
käsutamise kohta.

Or. en

Muudatusettepanek 62
Mario Borghezio

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 17

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(17) Kriminaaltulu arestimise ja 
konfiskeerimise kohta on vähe 
usaldusväärseid andmeid. Käesoleva 
direktiivi hindamiseks on vaja koguda 
võrreldavad asjakohased statistilised 
miinimumandmed kriminaaltulu 
jälitamise, kohtute tegevuse ja varade 
käsutamise kohta.

(17) Kriminaaltulu arestimise ja 
konfiskeerimise kohta on vähe 
usaldusväärseid andmeid. Käesoleva 
direktiivi hindamiseks on vaja koguda 
võrreldavad asjakohased statistilised 
piisavad andmed kriminaaltulu jälitamise, 
kohtute tegevuse ja varade käsutamise 
kohta.

Or. it

Muudatusettepanek 63
Emine Bozkurt
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 17 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(17 a) Arvestust tuleks pidada sellise vara 
väärtuse üle, mis on ette nähtud 
taaskasutamiseks otse või kaudselt 
mõjutatud kuriteoohvritele.

Or. en

Muudatusettepanek 64
Cornelis de Jong

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 18

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(18) Käesolevas direktiivis võetakse 
arvesse põhiõigusi ning järgitakse Euroopa 
Liidu põhiõiguste hartas tunnustatud 
põhimõtteid, eelkõige õigust omandile, 
õigust era- ja perekonnaelu austamisele, 
õigust isikuandmete kaitsele, õigust 
tõhusale õiguskaitsevahendile ja õiglasele 
kohtulikule arutamisele, süütuse 
presumptsiooni ja kaitseõigust, 
mitmekordse kohtumõistmise ja 
karistamise keeldu ning kuritegude 
seaduslikkuse ja proportsionaalsuse 
põhimõtet. Käesolevat direktiivi tuleb 
rakendada kooskõlas nimetatud õiguste ja 
põhimõtetega.

(18) Käesolevas direktiivis võetakse 
arvesse põhiõigusi ning järgitakse Euroopa 
inimõiguste ja põhivabaduste kaitse 
konventsioonis, Euroopa Inimõiguste 
Kohtu praktikas, Euroopa Liidu 
põhiõiguste hartas tunnustatud 
põhimõtteid, eelkõige õigust omandile, 
õigust era- ja perekonnaelu austamisele, 
õigust isikuandmete kaitsele, õigust 
tõhusale õiguskaitsevahendile ja õiglasele 
kohtulikule arutamisele, süütuse 
presumptsiooni ja kaitseõigust, 
mitmekordse kohtumõistmise ja 
karistamise keeldu ning kuritegude 
seaduslikkuse ja proportsionaalsuse 
põhimõtet. Käesolevat direktiivi tuleb 
rakendada kooskõlas nimetatud õiguste ja 
põhimõtetega.

Or. en

Muudatusettepanek 65
Sonia Alfano, Rita Borsellino, Monica Luisa Macovei
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 18 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(18 a) Mõned liikmesriigid on võtnud juba 
edukalt vastu süüdimõistva kohtuotsuse 
puudumisel põhinevad 
konfiskeerimissüsteemid. Tegelikult ei ole 
Euroopa Inimõiguste Kohus kunagi 
käsitlenud põhiõiguste rikkumisena ning 
Euroopa Liidu põhiõiguste hartas ja 
Euroopa inimõiguste ja põhivabaduste 
kaitse konventsioonis ei ole 
sanktsioneeritud tõsiasja, et üksikisikute 
suhtes võib kohaldada sellist vara 
äravõtmise meedet.

Or. en

Muudatusettepanek 66
Mariya Gabriel

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 19

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(19) Käesolevas direktiivis sätestatud 
meetmed ei mõjuta oluliselt mitte üksnes 
kahtlustatavate või süüdistatavate õigusi, 
vaid ka selliste kolmandate isikute õigusi, 
keda ei ole kohtu alla antud. Seetõttu on 
vaja sätestada konkreetsed kaitsemeetmed 
ja õiguskaitsevahendid, et tagada selliste 
isikute põhiõiguste kaitse käesoleva 
direktiivi rakendamisel.

(19) Käesolevas direktiivis sätestatud 
meetmed ei mõjuta oluliselt mitte üksnes 
kahtlustatavate või süüdistatavate õigusi, 
vaid ka selliste kolmandate isikute õigusi, 
keda ei ole kohtu alla antud. Seetõttu on 
vaja sätestada kõik vajalikud 
kaitsemeetmed ja õiguskaitsevahendid, et 
tagada selliste isikute põhiõiguste kaitse 
käesoleva direktiivi rakendamisel.

Or. en

Muudatusettepanek 67
Sonia Alfano, Rita Borsellino, Monica Luisa Macovei
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 20

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(20) Kuna liikmesriigid ei suuda piisaval 
määral saavutada käesoleva direktiivi 
eesmärki hõlbustada vara konfiskeerimist 
kriminaalasjade korral ja seda saab 
paremini saavutada liidu tasandil, võib liit 
võtta meetmeid kooskõlas Euroopa Liidu 
lepingu artiklis 5 sätestatud subsidiaarsuse 
põhimõttega. Kooskõlas kõnealuses artiklis 
sätestatud proportsionaalsuse põhimõttega 
ei lähe käesolev direktiiv nimetatud 
eesmärgi saavutamiseks vajalikust 
kaugemale.

(20) Kuna liikmesriigid ei suuda piisaval 
määral saavutada käesoleva direktiivi 
eesmärki hõlbustada vara konfiskeerimist 
ja seda saab paremini saavutada liidu 
tasandil, võib liit võtta meetmeid kooskõlas 
Euroopa Liidu lepingu artiklis 5 sätestatud 
subsidiaarsuse põhimõttega. Kooskõlas 
kõnealuses artiklis sätestatud 
proportsionaalsuse põhimõttega ei lähe 
käesolev direktiiv nimetatud eesmärgi 
saavutamiseks vajalikust kaugemale.

Or. en

Muudatusettepanek 68
Sonia Alfano, Rita Borsellino, Monica Luisa Macovei

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Käesoleva direktiiviga kehtestatakse 
miinimumeeskirjad vara arestimiseks 
võimaliku hilisema konfiskeerimise 
eesmärgil ja vara konfiskeerimiseks 
kriminaalasjade korral.

Käesoleva direktiiviga kehtestatakse 
miinimumeeskirjad vara arestimiseks 
valduse ülevõtmisega või ilma selleta 
võimaliku hilisema konfiskeerimise 
eesmärgil, vara konfiskeerimiseks 
kriminaalasjade korral ja vara 
konfiskeerimiseks ilma süüdimõistva 
kohtuotsuseta ning konfiskeeritud vara 
haldamise ja käsutamise kohta.

Or. en

Muudatusettepanek 69
Sonia Alfano, Rita Borsellino, Monica Luisa Macovei
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõik 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Käesoleva direktiivi kohaldamine ei piira 
kohtumenetlust, mida liikmesriik võib 
rakendada süüteo toimepanijalt 
asjaomase vara äravõtmiseks.

Or. en

Muudatusettepanek 70
Alexander Alvaro, Renate Weber

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – lõik 1 – punkt 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(1) „tulu” – igasugune kuritegelikul teel 
saadud majanduslik hüve; see võib olla mis 
tahes vara, sh kahtlustatava või 
süüdistatava otsese tulu kõik 
taasinvesteeringud või muundused ja 
igasugune väärtust omav tulem;

(1) „tulu” – igasugune kuritegelikul teel 
saadud otsene majanduslik hüve; see võib 
olla mis tahes vara, sh kahtlustatava või 
süüdistatava otsese tulu kõik 
taasinvesteeringud või muundused ja 
igasugune väärtust omav tulem;

Or. en

Muudatusettepanek 71
Rui Tavares

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – lõik 1 – punkt 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(1) „tulu” – igasugune kuritegelikul teel 
saadud majanduslik hüve; see võib olla mis 
tahes vara, sh kahtlustatava või 
süüdistatava otsese tulu kõik 
taasinvesteeringud või muundused ja 
igasugune väärtust omav tulem;

(1) „tulu” – igasugune kuritegelikul teel 
saadud otsene majanduslik hüve; see võib 
olla mis tahes vara, sh kahtlustatava või 
süüdistatava otsese tulu kõik 
taasinvesteeringud või muundused ja 
igasugune väärtust omav tulem;
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Or. en

Selgitus

Tulu määratlus „igasugune kuritegelikul teel saadud majanduslik hüve” on üsna 
mitmemõtteline ja väga ebamäärane ega võimalda sidusalt ja ühtselt hinnata asjaomast 
majanduslikku hüve. See võib tuua kaasa olulise lahknemise konfiskeeritud vara koguse 
hindamisel. Mõnes riigis konfiskeeritakse kriminaaltulu või seda asendav tulu, samal ajal kui 
teistes riikides võidakse konfiskeerida ka mittekuritegelikku päritolu tulu.

Muudatusettepanek 72
Zbigniew Ziobro

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – lõik 1 – punkt 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(1) „tulu” – igasugune kuritegelikul teel 
saadud majanduslik hüve; see võib olla mis 
tahes vara, sh kahtlustatava või 
süüdistatava otsese tulu kõik 
taasinvesteeringud või muundused ja 
igasugune väärtust omav tulem; 

(1) „tulu” – igasugune otse või kaudselt 
kuritegelikul teel saadud majanduslik hüve; 
see võib olla mis tahes vara, sh 
kahtlustatava või süüdistatava otsese tulu 
kõik taasinvesteeringud või muundused ja 
igasugune väärtust omav tulem; 

Or. pl

Muudatusettepanek 73
Emine Bozkurt

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – lõik 1 – punkt 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(1) „tulu” – igasugune kuritegelikul teel 
saadud majanduslik hüve; see võib olla mis 
tahes vara, sh kahtlustatava või 
süüdistatava otsese tulu kõik 
taasinvesteeringud või muundused ja 
igasugune väärtust omav tulem;

(1) „tulu” – igasugune otse või kaudselt 
kuritegelikul teel saadud majanduslik hüve; 
see võib olla mis tahes vara, sh 
kahtlustatava või süüdistatava otsese tulu 
kõik taasinvesteeringud või muundused ja 
igasugune väärtust omav tulem;

Or. en
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Muudatusettepanek 74
Zbigniew Ziobro

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – lõik 1 – punkt 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(2) „vara” – igasugune vara, kehaline või 
kehatu, kinnis- või vallasvara, ning sellise 
vara omandiõigust või muid selle varaga 
seotud õigusi tõendavad juriidilised 
dokumendid või aktid;

(2) „vara” – igasugune vara, kehaline või 
kehatu, kinnis- või vallasvara, ning sellise 
vara omandiõigust või muid selle varaga 
seotud õigusi tõendavad juriidilised 
dokumendid või aktid, sealhulgas 
abieluvara hulka kuuluv vara;

Or. pl

Muudatusettepanek 75
Alexander Alvaro, Renate Weber

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – lõik 1 – punkt 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(4) „konfiskeerimine” – karistus või
meede, mille kohus määrab pärast 
kuriteoga seotud menetlust ning mille 
tagajärg on vara lõplik äravõtmine;

(4) „konfiskeerimine” – meede, mille 
kohus määrab pärast kuriteoga seotud 
menetlust ning mille tagajärg on vara 
lõplik äravõtmine;

Or. en

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

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – lõik 1 – punkt 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(4) „konfiskeerimine” – karistus või
meede, mille kohus määrab pärast 

(4) „konfiskeerimine” – meede, mille 
kohus määrab oma otsusega pärast 
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kuriteoga seotud menetlust ning mille 
tagajärg on vara lõplik äravõtmine;

kriminaalmenetlust ning mille tagajärg on 
vara lõplik äravõtmine;

Or. de

Selgitus

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.

Muudatusettepanek 77
Sonia Alfano, Rita Borsellino, Monica Luisa Macovei

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – lõik 1 – punkt 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(4) „konfiskeerimine” – karistus või 
meede, mille kohus määrab pärast 
kuriteoga seotud menetlust ning mille 
tagajärg on vara lõplik äravõtmine;

(4) „konfiskeerimine” – karistus või 
meede, mille kohus määrab pärast 
menetlust ning mille tagajärg on vara 
lõplik äravõtmine;

Or. en

Muudatusettepanek 78
Sonia Alfano, Rita Borsellino, Monica Luisa Macovei

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – lõik 1 – punkt 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(5) „arestimine” – vara võõrandamise, 
hävitamise, muundamise, käsutamise või 
ümberpaigutamise ajutine keelamine või 
vara ajutiselt oma vastutavale hoiule või 
kontrolli alla võtmine;

(5) „arestimine valduse ülevõtmisega või 
ilma selleta” – vara võõrandamise, 
hävitamise, muundamise, käsutamise või 
ümberpaigutamise ajutine keelamine või 
vara ajutiselt oma vastutavale hoiule või 
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kontrolli alla võtmine;

Or. en

Muudatusettepanek 79
Sonia Alfano, Rita Borsellino, Monica Luisa Macovei

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – lõik 1 – punkt 6 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(6 a) muud õigusaktid, kui nendega 
nähakse konkreetselt ette, et käesolevat 
direktiivi kohaldatakse kuritegude suhtes, 
mille käsitus on nendes aktides 
ühtlustatud.

Or. en

Muudatusettepanek 80
Emine Bozkurt

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – lõik 1 – punkt 6 – alapunkt k a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(k a) muud tulevased õigusaktid, mille 
puhul on kuritegude käsitus kogu ELis 
ühtlustatud.

Or. en

Muudatusettepanek 81
Sarah Ludford

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – lõik 1 – punkt 6 a (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(6 a) „asjaomane isik” − isik, keda 
süüdistatava või süüdimõistetu vara 
arestimine või konfiskeerimine otseselt 
mõjutab.

Or. en

Muudatusettepanek 82
Petru Constantin Luhan

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 3 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Iga liikmesriik võtab vajalikud meetmed, 
mis võimaldavad tal kuriteovahendid ja 
tulu pärast kuriteos lõplikult 
süüdimõistmist kas täielikult või osaliselt
konfiskeerida.

1. Iga liikmesriik võtab vajalikud meetmed, 
mis võimaldavad tal kõik kuriteovahendid 
ja tulu pärast kuriteos lõplikult 
süüdimõistmist konfiskeerida.

Or. ro

Muudatusettepanek 83
Sonia Alfano, Rita Borsellino, Monica Luisa Macovei

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 3 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Iga liikmesriik võtab vajalikud meetmed, 
mis võimaldavad tal kuriteovahendid ja 
tulu pärast kuriteos lõplikult 
süüdimõistmist kas täielikult või osaliselt 
konfiskeerida.

1. Iga liikmesriik võtab vajalikud meetmed, 
mis võimaldavad õigusasutusel
kuriteovahendid ja tulu või sellistele 
kuriteovahenditele või tulule vastavas 
väärtuses vara olenevalt kuriteos lõplikult 
süüdimõistmisest kas täielikult või 
osaliselt konfiskeerida.

Or. en
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Muudatusettepanek 84
Mariya Gabriel

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 3 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Iga liikmesriik võtab vajalikud meetmed, 
mis võimaldavad tal kuriteovahendid ja 
tulu pärast kuriteos lõplikult 
süüdimõistmist kas täielikult või osaliselt 
konfiskeerida.

1. Iga liikmesriik võtab vajalikud meetmed, 
mis võimaldavad vaid õigusasutustel
kuriteovahendid ja tulu pärast kuriteos 
lõplikult süüdimõistmist kas täielikult või 
osaliselt konfiskeerida.

Or. en

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

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 3 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Iga liikmesriik võtab vajalikud meetmed, 
mis võimaldavad tal kuriteovahendid ja 
tulu pärast kuriteos lõplikult 
süüdimõistmist kas täielikult või osaliselt 
konfiskeerida.

1. Iga liikmesriik võtab vajalikud meetmed, 
mis võimaldavad tal kuriteovahendid ja 
tulu pärast kuriteos lõplikult 
süüdimõistmist kas täielikult või osaliselt 
konfiskeerida õigusasutuse kaudu või 
kohtu korraldusel õigusasutuse kaudu.

Or. de

Muudatusettepanek 86
Roberta Angelilli

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 3 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Iga liikmesriik võtab vajalikud meetmed, 1. Iga liikmesriik võtab vajalikud meetmed, 
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mis võimaldavad tal kuriteovahendid ja 
tulu pärast kuriteos lõplikult 
süüdimõistmist kas täielikult või osaliselt 
konfiskeerida.

et ta saaks kuriteovahendid, kuritegeliku 
vara ja tulu pärast kuriteos lõplikult 
süüdimõistmist kas täielikult või osaliselt 
konfiskeerida.

Or. it

Muudatusettepanek 87
Sonia Alfano, Rita Borsellino, Monica Luisa Macovei

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 3 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Iga liikmesriik võtab vajalikud 
meetmed, mis võimaldavad tal 
konfiskeerida sellisele tulule väärtuse 
poolest vastava vara pärast kuriteos 
lõplikult süüdimõistmist.

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 88
Mariya Gabriel

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 3 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Iga liikmesriik võtab vajalikud meetmed, 
mis võimaldavad tal konfiskeerida sellisele 
tulule väärtuse poolest vastava vara pärast 
kuriteos lõplikult süüdimõistmist.

2. Iga liikmesriik võtab vajalikud meetmed, 
mis võimaldavad vaid õigusasutustel, 
juhul kui lõikes 1 ettenähtud 
konfiskeerimine ei ole võimalik,
konfiskeerida sellisele tulule väärtuse 
poolest vastava vara pärast kuriteos 
lõplikult süüdimõistmist.

Or. en
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Muudatusettepanek 89
Axel Voss, Monika Hohlmeier, Manfred Weber, Jan Philipp Albrecht

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 3 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Iga liikmesriik võtab vajalikud meetmed, 
mis võimaldavad tal konfiskeerida sellisele 
tulule väärtuse poolest vastava vara pärast 
kuriteos lõplikult süüdimõistmist.

2. Iga liikmesriik võtab vajalikud meetmed, 
mis võimaldavad tal tagada, et kui 
konfiskeerimine lõike 1 kohaselt ei ole 
võimalik, saab konfiskeerida sellisele 
tulule väärtuse poolest vastava vara pärast 
kuriteos lõplikult süüdimõistmist sõltuvalt 
õigusasutuse pädevusest või kohtu 
korraldusel õigusasutuse kaudu.

Or. de

Muudatusettepanek 90
Roberta Angelilli

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 3 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Iga liikmesriik võtab vajalikud meetmed, 
mis võimaldavad tal konfiskeerida sellisele
tulule väärtuse poolest vastava vara pärast 
kuriteos lõplikult süüdimõistmist.

2. Iga liikmesriik võtab vajalikud meetmed, 
mis võimaldavad tal pärast kurjategija 
kuriteos lõplikult süüdimõistmist 
konfiskeerida vara väärtuses, mis on 
võrdne kuritegevusest tuleneva kahju, 
tulu või hinnaga.

Or. it

Muudatusettepanek 91
Zbigniew Ziobro

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 3 – lõige 2
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Iga liikmesriik võtab vajalikud meetmed, 
mis võimaldavad tal konfiskeerida sellisele 
tulule väärtuse poolest vastava vara pärast 
kuriteos lõplikult süüdimõistmist.

2. Iga liikmesriik võtab vajalikud meetmed, 
mis võimaldavad tal konfiskeerida sellisele 
tulule väärtuse poolest vastava vara pärast 
kuriteos lõplikult süüdimõistmist. Osalise 
või täieliku konfiskeerimise kohta ei ole 
vaja kohtuotsust teha juhul, kui varaline 
tulu või sellele tulule väärtuse poolest 
vastav vara tuleb tagastada kannatanule 
või muule isikule.

Or. pl

Muudatusettepanek 92
Zbigniew Ziobro

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 3 – lõige 2 – punkt 1 (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(1) Süüdimõistmise korral kuriteos, mille 
eest toimepanija sai kasvõi kaudselt 
olulise väärtusega tulu, loetakse kogu 
tulu, mille toimepanija võttis oma 
valdusesse või mille suhtes omandas 
õigused kuriteo ajal või pärast kuriteo 
toimepanemist, kuni otsuse tegemiseni, 
isegi kui see otsus on kehtetu, 
kuritegelikul teel saadud varaks, kui 
toimepanija või muu huvitatud isik ei 
tõesta vara ning selle omandamise 
vahendite seaduslikku päritolu. 

Or. pl

Muudatusettepanek 93
Cornelis de Jong

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 3 – lõige 2 a (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. Iga liikmesriik võtab vajalikud 
meetmed, mis võimaldavad õigusasutusel 
süüdimõistva kohtuotsuse puudumise 
korral konfiskeerida kahtlustatava vara, 
kui kohus peab tõenäoliseks, et 
asjaomane kahtlustatav vara on otse või 
kaudselt kuritegelikku päritolu või 
kavandatud kuritegelikuks otstarbeks.

Or. en

Muudatusettepanek 94
Sarah Ludford

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 3 – lõige 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. Iga liikmesriik võtab vajalikud 
meetmed, millega õigusasutusel on 
võimalik süüdimõistva kohtuotsuse 
puudumise korral konfiskeerida 
kuriteovahendid ja tulu, mis on saadud 
kriminaalõiguse kohaselt ebaseadusliku 
teo käigus, kui kohus peab tõenäoliseks, 
et ilmnenud asjaolud viitavad 
ebaseadusliku teo toimepanemisele.
Käesolevat sätet ei kohaldata 
liikmesriikide suhtes, kes on juba 
kehtestanud tsiviilõiguslikud 
konfiskeerimisvolitused, mis võimaldavad 
konfiskeerida ilma süüdimõistva 
kohtuotsuseta.

Or. en

Selgitus

Sellega tunnustatakse mõne liikmesriigi tsiviilõiguslikke konfiskeerimisvolitusi, mis ei ole 
seotud kriminaalmenetlusega.
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Muudatusettepanek 95
Josef Weidenholzer

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 3 a
Kahjutasunõue

Iga liikmesriik võtab vajalikud meetmed 
tagamaks, et arvesse võetakse 
kannatanute kahjutasunõudeid.

Or. de

Muudatusettepanek 96
Sonia Alfano, Rita Borsellino, Monica Luisa Macovei

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 4 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Iga liikmesriik võtab vajalikud meetmed, 
mis võimaldavad tal kuriteos 
süüdimõistetule kuuluva vara kas täielikult 
või osaliselt konfiskeerida, kui kohus peab
konkreetsetele faktidele tuginedes oluliselt 
tõenäolisemaks, et süüdimõistetu on 
saanud asjaomase vara muudest 
samasugustest kuritegudest, kui et ta on 
selle saanud muust tegevusest.

1. Iga liikmesriik võtab vajalikud meetmed, 
mis võimaldavad pädevatel asutustel
kuriteos süüdimõistetule kuuluva vara kas 
täielikult või osaliselt konfiskeerida, kui 
kohus peab konkreetsetele faktidele, nt 
asjaolule, et vara väärtus on 
süüdimõistetu seaduspärase sissetuleku 
suhtes ebaproportsionaalne, tuginedes
tõenäoliseks, et asjaomane vara on saadud 
ebaseaduslikul teel.

Or. en

Muudatusettepanek 97
Alexander Alvaro, Renate Weber

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 4 – lõige 1
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Iga liikmesriik võtab vajalikud meetmed, 
mis võimaldavad tal kuriteos 
süüdimõistetule kuuluva vara kas täielikult 
või osaliselt konfiskeerida, kui kohus peab
konkreetsetele faktidele tuginedes oluliselt 
tõenäolisemaks, et süüdimõistetu on 
saanud asjaomase vara muudest 
samasugustest kuritegudest, kui et ta on 
selle saanud muust tegevusest.

1. Iga liikmesriik võtab vajalikud meetmed, 
mis võimaldavad tal kuriteos 
süüdimõistetule kuuluva vara kas täielikult 
või osaliselt konfiskeerida, kui kohus on
konkreetsetele faktidele tuginedes ning 
pärast kõigi tõenditega täielikult tutvumist 
veendunud, et süüdimõistetu on saanud 
asjaomase vara muudest samasugustest 
kuritegudest, kui et ta on selle saanud 
muust tegevusest.

Or. en

Muudatusettepanek 98
Petru Constantin Luhan

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 4 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Iga liikmesriik võtab vajalikud meetmed, 
mis võimaldavad tal kuriteos 
süüdimõistetule kuuluva vara kas täielikult 
või osaliselt konfiskeerida, kui kohus peab
konkreetsetele faktidele tuginedes oluliselt 
tõenäolisemaks, et süüdimõistetu on 
saanud asjaomase vara muudest 
samasugustest kuritegudest, kui et ta on 
selle saanud muust tegevusest.

1. Iga liikmesriik võtab vajalikud meetmed, 
mis võimaldavad tal kuriteos 
süüdimõistetule kogu kuuluva vara
konfiskeerida, kui kohus on konkreetsetele 
faktidele tuginedes seisukohal, et 
süüdimõistetu on saanud asjaomase vara 
muudest samasugustest kuritegudest ja 
mitte muust tegevusest.

Or. ro

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

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 4 – lõige 1
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Iga liikmesriik võtab vajalikud meetmed, 
mis võimaldavad tal kuriteos 
süüdimõistetule kuuluva vara kas täielikult 
või osaliselt konfiskeerida, kui kohus peab
konkreetsetele faktidele tuginedes oluliselt 
tõenäolisemaks, et süüdimõistetu on 
saanud asjaomase vara muudest 
samasugustest kuritegudest, kui et ta on 
selle saanud muust tegevusest.

1. Iga liikmesriik võtab vajalikud meetmed, 
mis võimaldavad tal kuriteos 
süüdimõistetule kuuluva vara kas täielikult 
või osaliselt konfiskeerida, kui kohus on
konkreetsetele faktidele tuginedes ja pärast 
kõigi tõenditega täielikult tutvumist 
veendunud, et süüdimõistetu on saanud 
asjaomase vara muudest samasugustest 
kuritegudest, kui et ta on selle saanud 
muust tegevusest.

Or. de

Selgitus

Ilma süüdimõistva otsuseta konfiskeerimise suhtes tuleb omandiõiguse tagatisega seoses 
kohaldada ranget põhiseadusest tulenevat hindamist. Konfiskeerimine vastab põhiseadusele 
vaid siis, kui asja arutav kohus on pärast põhjalikku tõenditega tutvumist ja nende hindamist 
veendunud selle eseme kuritegelikus päritolus. Konkreetset kuritegu ei ole sellel eesmärgil 
vaja kindlaks teha. Asja arutav kohus peab siiski eespool esitatu põhjal olema veendunud 
eseme kuritegelikus päritolus.

Muudatusettepanek 100
Rui Tavares

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 4 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Iga liikmesriik võtab vajalikud meetmed, 
mis võimaldavad tal kuriteos 
süüdimõistetule kuuluva vara kas täielikult 
või osaliselt konfiskeerida, kui kohus peab
konkreetsetele faktidele tuginedes oluliselt 
tõenäolisemaks, et süüdimõistetu on 
saanud asjaomase vara muudest 
samasugustest kuritegudest, kui et ta on 
selle saanud muust tegevusest.

1. Iga liikmesriik võtab vajalikud meetmed, 
mis võimaldavad tal kuriteos 
süüdimõistetule kuuluva vara kas täielikult 
või osaliselt konfiskeerida, kui kohus on
konkreetsetele faktidele tuginedes ning 
pärast kõigi tõenditega täielikult tutvumist 
veendunud, et süüdimõistetu on saanud 
asjaomase vara muudest samasugustest 
kuritegudest, kui et ta on selle saanud 
muust tegevusest.

Or. en
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Muudatusettepanek 101
Véronique Mathieu

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 4 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Iga liikmesriik võtab vajalikud meetmed, 
mis võimaldavad tal kuriteos 
süüdimõistetule kuuluva vara kas täielikult 
või osaliselt konfiskeerida, kui kohus peab 
konkreetsetele faktidele tuginedes oluliselt 
tõenäolisemaks, et süüdimõistetu on 
saanud asjaomase vara muudest 
samasugustest kuritegudest, kui et ta on 
selle saanud muust tegevusest.

1. Iga liikmesriik võtab vajalikud meetmed, 
mis võimaldavad tal kuriteos 
süüdimõistetule kuuluva vara kas täielikult 
või osaliselt konfiskeerida, kui kohus peab 
konkreetsetele faktidele tuginedes oluliselt 
tõenäolisemaks, et süüdimõistetu poolt 
omandatud vara on ebaseaduslikku 
päritolu.

Or. fr

Muudatusettepanek 102
Alexander Alvaro, Renate Weber

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 5 – lõik 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Iga liikmesriik võtab vajalikud meetmed, 
mis võimaldavad tal tulu ja 
kuriteovahendid ilma süüdimõistva 
kohtuotsuseta konfiskeerida pärast sellist 
menetlust, mille tulemusel oleks tehtud 
süüdimõistev otsus, kui kahtlustatav või 
süüdistatav oleks olnud võimeline 
kohtumenetluses osalema, kuid mille 
korral:

Iga liikmesriik võtab vajalikud meetmed, 
mis võimaldavad tal tulu ja 
kuriteovahendid ilma süüdimõistva 
kohtuotsuseta konfiskeerida, kui kohus on 
konkreetsetele faktidele tuginedes ja 
pärast kõigi tõenditega täielikult tutvumist 
veendunud, et järgneva menetluse 
tulemusel oleks tehtud süüdimõistev otsus, 
kui kahtlustatav või süüdistatav oleks 
olnud võimeline kohtumenetluses osalema, 
kuid mille korral:

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

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 5 – lõik 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Iga liikmesriik võtab vajalikud meetmed, 
mis võimaldavad tal tulu ja 
kuriteovahendid ilma süüdimõistva 
kohtuotsuseta konfiskeerida pärast sellist 
menetlust, mille tulemusel oleks tehtud 
süüdimõistev otsus, kui kahtlustatav või 
süüdistatav oleks olnud võimeline 
kohtumenetluses osalema, kuid mille 
korral:

Iga liikmesriik võtab vajalikud meetmed, 
mis võimaldavad tal tulu ja 
kuriteovahendid ilma süüdimõistva 
kohtuotsuseta konfiskeerida pärast sellist 
menetlust, mille tulemusel oleks tehtud 
süüdimõistev otsus, kui kohus on 
konkreetsetele faktidele tuginedes ja 
pärast kõigi tõenditega täielikult tutvumist 
veendunud, et kahtlustatav või süüdistatav 
oleks olnud võimeline kohtumenetluses 
osalema, kuid mille korral:

Or. de

Selgitus

Ilma süüdimõistva otsuseta konfiskeerimise suhtes tuleb omandiõiguse tagatisega seoses 
kohaldada ranget põhiseadusest tulenevat hindamist. Konfiskeerimine vastab põhiseadusele 
vaid siis, kui asja arutav kohus on pärast põhjalikku tõenditega tutvumist ja nende hindamist 
veendunud selle eseme kuritegelikus päritolus. Konkreetset kuritegu ei ole sellel eesmärgil 
vaja kindlaks teha. Asja arutav kohus peab siiski eespool esitatu põhjal olema veendunud 
eseme kuritegelikus päritolus.

Muudatusettepanek 104
Rui Tavares

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 5 – lõik 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Iga liikmesriik võtab vajalikud meetmed, 
mis võimaldavad tal tulu ja 
kuriteovahendid ilma süüdimõistva 
kohtuotsuseta konfiskeerida pärast sellist 
menetlust, mille tulemusel oleks tehtud 
süüdimõistev otsus, kui kahtlustatav või 
süüdistatav oleks olnud võimeline 

Iga liikmesriik võtab vajalikud meetmed, 
mis võimaldavad tal tulu ja 
kuriteovahendid ilma süüdimõistva 
kohtuotsuseta konfiskeerida, kui kohus on 
konkreetsetele faktidele tuginedes ja 
pärast kõigi tõenditega täielikult tutvumist 
veendunud, et järgneva menetluse 
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kohtumenetluses osalema, kuid mille 
korral:

tulemusel oleks tehtud süüdimõistev otsus, 
kui kahtlustatav või süüdistatav oleks 
olnud võimeline kohtumenetluses osalema, 
kuid mille korral:

Or. en

Muudatusettepanek 105
Véronique Mathieu

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 5 – lõik 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Iga liikmesriik võtab vajalikud meetmed, 
mis võimaldavad tal tulu ja 
kuriteovahendid ilma süüdimõistva 
kohtuotsuseta konfiskeerida pärast sellist 
menetlust, mille tulemusel oleks tehtud 
süüdimõistev otsus, kui kahtlustatav või 
süüdistatav oleks olnud võimeline 
kohtumenetluses osalema, kuid mille 
korral:

Iga liikmesriik võtab vajalikud meetmed, 
mis võimaldavad tal tulu ja 
kuriteovahendid ilma süüdimõistva 
kohtuotsuseta konfiskeerida pärast sellist 
menetlust, kui õigusasutus on tõendite 
põhjal veendunud, et kui kahtlustatav või 
süüdistatav oleks olnud võimeline 
kohtumenetluses osalema, siis oleks teda 
kriminaalkorras karistatud:

Or. fr

Muudatusettepanek 106
Sarah Ludford

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 5 – lõik 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Iga liikmesriik võtab vajalikud meetmed, 
mis võimaldavad tal tulu ja 
kuriteovahendid ilma süüdimõistva 
kohtuotsuseta konfiskeerida pärast sellist 
menetlust, mille tulemusel oleks tehtud 
süüdimõistev otsus, kui kahtlustatav või 
süüdistatav oleks olnud võimeline 
kohtumenetluses osalema, kuid mille 
korral:

Iga liikmesriik võtab vajalikud meetmed, 
mis võimaldavad tal tulu ja 
kuriteovahendid ilma süüdimõistva 
kohtuotsuseta konfiskeerida pärast sellist 
menetlust, mille tulemusel oleks tehtud 
süüdimõistev otsus või kaasnenud mõni 
muu menetlus, kui kahtlustatav või 
süüdistatav oleks olnud võimeline 
kohtumenetluses osalema, kuid mille 
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korral:

Or. en

Muudatusettepanek 107
Sonia Alfano, Rita Borsellino, Monica Luisa Macovei

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 5 – lõik 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Iga liikmesriik võtab vajalikud meetmed, 
mis võimaldavad õigusasutustel 
konfiskeerida kogu vara, mis kuulub 
isikule, kes ei suuda põhjendada selle 
seaduslikku päritolu, kui kohus leiab 
konkreetsete asjaolude alusel ning 
kaitseõigust ja heausklike kolmandate 
isikute kaitse õigust järgides, et 
asjaomane vara pärineb nimetatud 
isikuga väidetavalt seotud kuritegevusest.

Or. en

Muudatusettepanek 108
Mariya Gabriel

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 5 – lõik 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) ei ole kohtumenetluse jätkamine 
kahtlustatava või süüdistatava surma või 
püsiva haiguse tõttu võimalik või

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 109
Axel Voss, Monika Hohlmeier, Manfred Weber, Jan Philipp Albrecht
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 5 – lõik 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) ei ole kohtumenetluse jätkamine 
kahtlustatava või süüdistatava surma või
püsiva haiguse tõttu võimalik või

(a) ei ole kohtumenetluse jätkamine 
kahtlustatava või süüdistatava püsiva 
haiguse tõttu võimalik või

Or. de

Selgitus

Tuleb välja jätta konfiskeerimise võimalikkus ilma eelneva süüdimõistva otsuseta 
kahtlustatava või süüdistatava surma korral. Sest kui sureb väidetav kurjategija, siis läheb 
konfiskeerimisotsus edasi pärijatele. Sellisel juhul oleks tegu kolmandatelt isikutelt 
konfiskeerimisega artikli 6 kohaselt, mis võib toimuda üksnes rangetel tingimustel.

Muudatusettepanek 110
Sarah Ludford

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 5 – lõik 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) ei ole kohtumenetluse jätkamine
kahtlustatava või süüdistatava surma või 
püsiva haiguse tõttu võimalik või

(a) tõhusat kohtumenetlust takistab 
kahtlustatava või süüdistatava haigus või
püsiv haigus, mille tõttu ei saa isik 
kohtumenetluses osaleda, või kui 
seadusjärgne aegumistähtaeg on haiguse 
tõttu möödas,

Or. en

Selgitus

Haigus tuleks määratleda kitsamalt, hõlmates isiku võimetust kohtumenetluses osaleda.
Asjaolude erinevuse tõttu on kasulik on eraldada surm, haigus ja põgenemine (vt muud 
muudatusettepanekud).

Muudatusettepanek 111
Mariya Gabriel
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 5 – lõik 1 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) ei ole võimalik kahtlustatavat või 
süüdistatavat haiguse või kohtu alla 
andmise või süüdimõistmise eest 
põgenemise tõttu mõistliku aja jooksul 
tõhusalt kohtu alla anda ning on olemas 
tõsine oht, et kohtu alla andmine ei ole 
võimalik seadusjärgsete 
aegumistähtaegade tõttu.

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 112
Sarah Ludford

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 5 – lõik 1 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) ei ole võimalik kahtlustatavat või 
süüdistatavat haiguse või kohtu alla 
andmise või süüdimõistmise eest 
põgenemise tõttu mõistliku aja jooksul 
tõhusalt kohtu alla anda ning on olemas 
tõsine oht, et kohtu alla andmine ei ole 
võimalik seadusjärgsete aegumistähtaegade 
tõttu.

(b) ei ole võimalik kahtlustatavat või 
süüdistatavat kohtu alla andmise või 
süüdimõistmise eest põgenemise tõttu ning 
suutmatuse tõttu saavutada süüdistatava 
tagasipöördumine nõukogu raamotsuse 
2002/584/JSK alusel või muude 
vahenditega mõistliku aja jooksul tõhusalt 
kohtu alla anda ning on olemas tõsine oht, 
et kohtu alla andmine ei ole võimalik 
seadusjärgsete aegumistähtaegade tõttu.

Or. en

Selgitus

Liikmesriigid peaksid enne vara konfiskeerimist tegema mõistlikke jõupingutusi, et saavutada
süüdistatava tagasipöördumine, väljastades Euroopa vahistamismääruse või kasutades ära 
muid Euroopa koostöövorme. Haigust ja surma käsitletakse eraldi muudes 
muudatusettepanekutes.



PE498.052v02-00 48/78 AM\923342ET.doc

ET

Muudatusettepanek 113
Georgios Papanikolaou

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 5 – lõik 1 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) ei ole võimalik kahtlustatavat või 
süüdistatavat haiguse või kohtu alla 
andmise või süüdimõistmise eest 
põgenemise tõttu mõistliku aja jooksul 
tõhusalt kohtu alla anda ning on olemas 
tõsine oht, et kohtu alla andmine ei ole 
võimalik seadusjärgsete aegumistähtaegade 
tõttu.

(b) ei ole võimalik kahtlustatavat või 
süüdistatavat haiguse või kohtu alla 
andmise või süüdimõistmise eest 
põgenemise tõttu mõistliku aja jooksul 
tõhusalt kohtu alla anda ning on olemas 
tõsine oht, et kohtu alla andmine ei ole 
võimalik seadusjärgsete aegumistähtaegade 
tõttu. See hõlmab liikmesriike, mille 
seadusandlus ei tunnista 
tagaseljaotsusega süüdimõistmist. 

Or. el

Muudatusettepanek 114
Sarah Ludford

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 5 – lõik 1 – punkt b a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b a) kahtlustatav või süüdistatav on 
surnud.

Or. en

Muudatusettepanek 115
Sarah Ludford

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 5 – lõik 1 – alalõik 1 (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Käesolevat sätet ei kohaldata 
liikmesriikide suhtes, kes on juba 
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kehtestanud tsiviilõiguslikud 
konfiskeerimisvolitused, mis võimaldavad 
sellistel juhtudel konfiskeerida.

Or. en

Muudatusettepanek 116
Sonia Alfano, Rita Borsellino, Monica Luisa Macovei

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 6 – lõige 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) tulu, mis on kolmandatele isikutele 
võõrandatud süüdimõistetu poolt või nimel 
või artiklis 5 sätestatud asjaoludega 
seotud kahtlustatava või süüdistatava 
poolt, või

(a) tulu või kuriteovahendid, mis on 
kolmandatele isikutele võõrandatud otse 
või kaudselt või mille kolmandad isikud 
on omandanud, või

Or. en

Muudatusettepanek 117
Cornelis de Jong

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 6 – lõige 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) tulu, mis on kolmandatele isikutele 
võõrandatud süüdimõistetu poolt või nimel 
või artiklis 5 sätestatud asjaoludega seotud 
kahtlustatava või süüdistatava poolt, või

(a) vara, mis on kolmandatele isikutele 
võõrandatud süüdimõistetu poolt või nimel 
või artiklis 5 sätestatud asjaoludega seotud 
kahtlustatava või süüdistatava poolt, või

Or. en

Muudatusettepanek 118
Cornelis de Jong

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 6 – lõige 1 – punkt b
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) süüdimõistetu muu tulule väärtuse 
poolest vastav vara, mis on 
konfiskeerimise vältimiseks võõrandatud 
kolmandatele isikutele.

(b) süüdimõistetu muu varale väärtuse 
poolest vastav vara, mis on üksnes 
konfiskeerimise vältimiseks võõrandatud 
kolmandatele isikutele.

Or. en

Muudatusettepanek 119
Sonia Alfano, Rita Borsellino, Monica Luisa Macovei

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 6 – lõige 1 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) süüdimõistetu muu tulule väärtuse 
poolest vastav vara, mis on 
konfiskeerimise vältimiseks võõrandatud 
kolmandatele isikutele.

(b) muu tulule väärtuse poolest vastav vara, 
mis on konfiskeerimise vältimiseks 
võõrandatud kolmandatele isikutele või 
mille nad on omandanud.

Or. en

Muudatusettepanek 120
Roberta Angelilli

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 6 – lõige 1 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) süüdimõistetu muu tulule väärtuse 
poolest vastav vara, mis on 
konfiskeerimise vältimiseks võõrandatud 
kolmandatele isikutele.

(b) süüdimõistetu kuritegevusest tuleneva 
kahju, tulu või hinnaga võrdses väärtuses 
muu vara, mis on konfiskeerimise 
vältimiseks võõrandatud kolmandatele 
isikutele. 

Or. it
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Muudatusettepanek 121
Axel Voss, Monika Hohlmeier, Manfred Weber, Jan Philipp Albrecht, Hubert Pirker

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 6 – lõige 2 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Lõikes 1 osutatud tulu või vara võib 
konfiskeerida juhul, kui vara kuulub 
tagastamisele või järgmistel juhtudel:

2. Lõikes 1 osutatud tulu või vara võib 
konfiskeerida juhul, kui:

Or. de

Selgitus

Tsiviilõigusliku tagastamiskohustuse olemasolu ei põhjenda veel kolmandatelt isikutelt 
konfiskeerimise õigust. Riiklik õigus konfiskeerida ebaseaduslikul teel soetatud vara ja 
kannatanu tsiviilõiguslik õigus vara tagastamisele tuleb rangelt lahus hoida ja neid tuleb 
käsitleda konkureerivana. Mõlema õiguse samal ajal rakendamist tuleb igal juhul vältida.

Muudatusettepanek 122
Sonia Alfano, Rita Borsellino, Monica Luisa Macovei

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 6 – lõige 2 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Lõikes 1 osutatud tulu või vara võib 
konfiskeerida juhul, kui vara kuulub 
tagastamisele või järgmistel juhtudel:

2. Lõikes 1 osutatud tulu või vara võib 
konfiskeerida juhul, kui

Or. en

Muudatusettepanek 123
Sonia Alfano, Rita Borsellino, Monica Luisa Macovei

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 6 – lõige 2 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) süüdimõistetu, kahtlustatava või välja jäetud
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süüdistatavaga seotud konkreetsetele 
faktidele tuginedes on hinnatud, et 
süüdimõistetu või artiklis 5 sätestatud 
asjaoludega seotud kahtlustatava või 
süüdistatava vara konfiskeerimine ei ole 
tõenäoline, ning

Or. en

Muudatusettepanek 124
Salvatore Iacolino

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 6 – lõige 2 – punkt b – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) tulu või vara võõrandati tasuta või 
kõnealuse tulu või vara turuväärtusest 
väiksema summa eest ja asjaomane kolmas 
isik:

(b) tulu või vara võõrandati tasuta või 
kõnealuse tulu või vara turuväärtusest 
väiksema summa eest, välja arvatud juhul, 
kui asjaomane kolmas isik on tegutsenud 
heauskselt.

Or. it

Muudatusettepanek 125
Roberta Angelilli

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 6 – lõige 2 – punkt b – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) tulu või vara võõrandati tasuta või 
kõnealuse tulu või vara turuväärtusest 
väiksema summa eest ja asjaomane kolmas 
isik:

(b) tulu või vara võõrandati tasuta või 
kõnealuse tulu või vara turuväärtusest 
väiksema protsendimäära eest ja 
asjaomane kolmas isik:

Or. it

Muudatusettepanek 126
Sonia Alfano, Rita Borsellino, Monica Luisa Macovei
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 6 – lõige 2 – punkt b – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) tulu või vara võõrandati tasuta või 
kõnealuse tulu või vara turuväärtusest 
väiksema summa eest ja asjaomane 
kolmas isik:

(b) tulu või vara võõrandati tasuta või 
kõnealuse tulu või vara turuväärtusest 
märkimisväärselt väiksema summa eest;

Or. en

Muudatusettepanek 127
Sonia Alfano, Rita Borsellino, Monica Luisa Macovei

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 6 – lõige 2 – punkt b a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b a) tulu korral oli kolmas isik teadlik 
tulu ebaseaduslikust päritolust või juhul 
kui ta sellest teadlik ei olnud, siis oleks 
mõistlik isik tema olukorras 
konkreetsetele faktidele ja asjaoludele 
tuginedes kahtlustanud sellise tulu 
ebaseaduslikku päritolu;

Or. en

Muudatusettepanek 128
Sonia Alfano, Rita Borsellino, Monica Luisa Macovei

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 6 – lõige 2 – punkt b b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b b) muu vara korral teadis kolmas isik, 
et vara võõrandati tulule väärtuse poolest 
vastava vara konfiskeerimise vältimiseks, 
või juhul kui ta seda ei teadnud, siis oleks 
mõistlik isik tema olukorras 
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konkreetsetele faktidele ja asjaoludele 
tuginedes kahtlustanud, et kõnealune 
vara võõrandati sellise konfiskeerimise 
vältimiseks.

Or. en

Muudatusettepanek 129
Roberta Angelilli

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 6 – lõige 2 – punkt b – alapunkt i

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

i) oli teadlik tulu ebaseaduslikust päritolust 
või juhul kui ta sellest teadlik ei olnud, 
siis oleks mõistlik isik tema olukorras 
konkreetsetele faktidele ja asjaoludele 
tuginedes kahtlustanud sellise tulu 
ebaseaduslikku päritolu;

i) oli teadlik tulu ebaseaduslikust 
päritolust;

Or. it

Muudatusettepanek 130
Zbigniew Ziobro

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 6 – lõige 2 – punkt b – alapunkt ii – alapunkt 1 (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1) Eeldatakse, et toimepanijale kõige 
lähedasem füüsiline isik on teadlik, et 
vara on saadud kuritegelikul teel, sama 
kehtib ettevõtjate puhul, kui kuriteo 
toimepanija või talle kõige lähedasem isik 
kuulub juriidilise isiku organitesse või kui 
ta oli volitatud juhtima või esindama 
ettevõtet vara omandamise ajal. 

Or. pl
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Muudatusettepanek 131
Sonia Alfano, Rita Borsellino, Monica Luisa Macovei

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 6 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 6 a
Vara fiktiivne loovutamine kolmandatele 

isikutele
Iga liikmesriik võtab õiguslikud meetmed, 
millega kehtestada sätted eesmärgiga 
esitada süüdistus nende isikute tegevuse 
eest, kes arestimis- või 
konfiskeerimismeetmete vältimiseks 
loovutavad omandiõiguse ja varale 
juurdepääsu kolmandatele isikutele.

Or. en

Muudatusettepanek 132
Sonia Alfano, Rita Borsellino, Monica Luisa Macovei

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 7 – pealkiri

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Vara arestimine Vara arestimine valduse ülevõtmisega või 
ilma selleta

Or. en

Muudatusettepanek 133
Mariya Gabriel

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 7 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Iga liikmesriik võtab vajalikud meetmed, 1. Iga liikmesriik võtab vajalikud meetmed, 
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mis võimaldavad tal võimaliku hilisema 
konfiskeerimise eesmärgil arestida vara, 
mille puhul on olemas kaotsimineku, 
peitmise või välisriiki võõrandamise oht.
Sellised meetmed määrab kohus.

mis võimaldavad tal võimaliku hilisema 
konfiskeerimise eesmärgil arestida vara, 
mille puhul on olemas kaotsimineku, 
peitmise või välisriiki võõrandamise oht.
Sellised meetmed määrab kohus. See 
hõlmab ilma süüdimõistva kohtuotsuseta 
konfiskeerimise kehtestamist, mille puhul 
järgitakse kaitseõigust ja heausksete 
kolmandate isikute kaitse õigust ning 
mida on võimalik kohtus vaidlustada.

Or. en

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

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 7 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Iga liikmesriik võtab vajalikud meetmed, 
mis võimaldavad tal võimaliku hilisema 
konfiskeerimise eesmärgil arestida vara, 
mille puhul on olemas kaotsimineku, 
peitmise või välisriiki võõrandamise oht. 
Sellised meetmed määrab kohus.

1. Iga liikmesriik võtab vajalikud meetmed, 
mis võimaldavad tal võimaliku hilisema 
konfiskeerimise eesmärgil arestida 
viivitamata vara, mille puhul on olemas 
kaotsimineku, peitmise või välisriiki 
võõrandamise või ülekandmise oht või 
mille puhul on alust oletada, et on 
täidetud konfiskeerimise tingimused. 
Sellised meetmed määrab otsuse teel pädev 
riigiasutus ja pärast konfiskeerimist tuleb 
vara viivitamata kokku koguda, välja 
arvatud juhul, kui tegu on vallasvaraga.
Sellisel juhul on otsus vajalik vaid juhul, 
kui seda taotleb asjaomane isik. Need 
isikud, keda mõjutavad käesolevas artiklis 
ette nähtud meetmed, võivad otsuse 
vaidlustada ja pöörduda kohtu poole.

Or. de

Muudatusettepanek 135
Monica Luisa Macovei
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 7 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Iga liikmesriik võtab vajalikud meetmed, 
mis võimaldavad tal võimaliku hilisema 
konfiskeerimise eesmärgil arestida vara, 
mille puhul on olemas kaotsimineku, 
peitmise või välisriiki võõrandamise oht.
Sellised meetmed määrab kohus.

1. Iga liikmesriik võtab vajalikud meetmed, 
mis võimaldavad selle pädevatel asutustel 
võimaliku hilisema konfiskeerimise 
eesmärgil viivitamata arestida vara.
Käesolevas artiklis sätestatud meetmetest 
mõjutatud isikul on õigus pöörduda kohtu 
poole.

Or. en

Muudatusettepanek 136
Véronique Mathieu

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 7 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Iga liikmesriik võtab vajalikud meetmed, 
mis võimaldavad tal võimaliku hilisema 
konfiskeerimise eesmärgil arestida vara, 
mille puhul on olemas kaotsimineku, 
peitmise või välisriiki võõrandamise oht. 
Sellised meetmed määrab kohus.

1. Iga liikmesriik võtab vajalikud meetmed, 
mis võimaldavad tal võimaliku hilisema 
konfiskeerimise eesmärgil arestida vara, 
mille puhul on olemas kaotsimineku, 
peitmise või välisriiki võõrandamise oht. 
Sellised meetmed määravad pädevad 
asutused.

Or. fr

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

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 7 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Iga liikmesriik võtab vajalikud 
meetmed, mis võimaldavad tema pädevatel 
asutustel vara viivitamata arestida, kui on 

välja jäetud
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suur oht, et enne kohtuotsuse tegemist 
läheb vara kaotsi, peidetakse või 
võõrandatakse. Sellised meetmed kinnitab 
kohus võimalikult kiiresti.

Or. de

Selgitus

Lõige 2 võeti kokku lõikega 1.

Muudatusettepanek 138
Georgios Papanikolaou

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 7 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Iga liikmesriik võtab vajalikud meetmed, 
mis võimaldavad tema pädevatel asutustel 
vara viivitamata arestida, kui on suur oht, 
et enne kohtuotsuse tegemist läheb vara 
kaotsi, peidetakse või võõrandatakse. 
Sellised meetmed kinnitab kohus 
võimalikult kiiresti.

2. Iga liikmesriik võtab vajalikud meetmed, 
mis võimaldavad tema pädevatel asutustel 
vara viivitamata arestida, kui on suur oht, 
et enne kohtuotsuse tegemist läheb vara 
kaotsi, peidetakse või võõrandatakse. 
Sellised meetmed kinnitab kohus 
võimalikult kiiresti, ka kohtueelse 
kriminaalmenetluse ajal.

Or. el

Muudatusettepanek 139
Cornelis de Jong

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 8 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Iga liikmesriik võtab vajalikud meetmed 
selle tagamiseks, et kõigil isikutel, keda 
käesolevas direktiivis sätestatud meetmed 
mõjutavad, oleks õigus tõhusale 
õiguskaitsevahendile ning et 
kahtlustatavatel oleks õigus õiglasele 

1. Iga liikmesriik võtab vajalikud meetmed 
selle tagamiseks, et kõigil isikutel, kelle 
vara on käesoleva direktiivi alusel 
arestitud või konfiskeeritud, olenemata 
selle omandiõigusest konfiskeerimise ajal,
oleks õigus tõhusale õiguskaitsevahendile, 
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kohtulikule arutamisele, et nad saaksid 
oma õigusi kaitsta.

sealhulgas õigus õiglasele kohtulikule 
arutamisele.

Or. en

Muudatusettepanek 140
Mariya Gabriel

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 8 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Iga liikmesriik võtab vajalikud meetmed 
selle tagamiseks, et kõigil isikutel, keda 
käesolevas direktiivis sätestatud meetmed 
mõjutavad, oleks õigus tõhusale 
õiguskaitsevahendile ning et 
kahtlustatavatel oleks õigus õiglasele
kohtulikule arutamisele, et nad saaksid 
oma õigusi kaitsta.

1. Iga liikmesriik võtab vajalikud meetmed 
selle tagamiseks, et kõigil isikutel, keda 
käesolevas direktiivis sätestatud meetmed 
mõjutavad, oleks täielik õigus tõhusale 
õiguskaitsevahendile, sealhulgas täielik 
õigus õiglasele kohtulikule arutamisele ja 
võimalusele otsus edasi kaevata.

Or. en

Muudatusettepanek 141
Sarah Ludford

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 8 – lõige 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 a. Iga liikmesriik võtab vajalikud 
meetmed, millega tagada, et asjaomastel 
isikutel on enne lõplikku 
konfiskeerimisotsust õigus tõhusale 
õiguskaitsevahendile, sealhulgas võimalus 
kasutada juriidilise isiku esindajat, et nad 
saaksid oma õigusi kaitsta.

Or. en
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Muudatusettepanek 142
Renate Weber

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 8 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Iga liikmesriik võtab vajalikud meetmed 
selle tagamiseks, et kõik vara arestimise 
otsused oleksid põhjendatud, et sellisest 
otsusest teatataks asjaomasele isikule 
võimalikult kiiresti pärast selle täitmisele 
pööramist ning et see otsus kehtiks vaid 
niikaua kui on vajalik selleks, et vara 
hilisema konfiskeerimise eesmärgil 
säilitada. Iga liikmesriik tagab isikutele, 
kelle vara arestimisotsus mõjutab, 
konkreetse võimaluse kõnealune otsus igal 
ajal enne konfiskeerimisotsuse tegemist 
kohtusse edasi kaevata. Arestitud vara, 
mida hiljem ei konfiskeerita, tagastatakse 
viivitamata selle seaduslikule omanikule.

2. Iga liikmesriik võtab vajalikud meetmed 
selle tagamiseks, et kõik vara arestimise 
otsused oleksid põhjendatud, et sellisest 
otsusest teatataks asjaomasele isikule 
võimalikult kiiresti pärast selle täitmisele 
pööramist ning et see otsus kehtiks vaid 
niikaua kui on vajalik selleks, et vara 
hilisema konfiskeerimise eesmärgil 
säilitada. Iga liikmesriik tagab isikutele, 
kelle vara arestimisotsus mõjutab, 
konkreetse võimaluse kõnealune otsus igal 
ajal enne konfiskeerimisotsuse tegemist 
kohtusse edasi kaevata. Arestitud vara, 
mida hiljem ei konfiskeerita, tagastatakse 
viivitamata selle seaduslikule omanikule, 
kellel on õigus tõhusale 
õiguskaitsevahendile, kui tema vara on 
arestimismeetme tõttu muutunud.

Or. en

Muudatusettepanek 143
Renate Weber

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 8 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Iga liikmesriik võtab vajalikud meetmed 
selle tagamiseks, et kõik 
konfiskeerimisotsused oleksid põhjendatud 
ning et sellisest otsusest teatataks 
asjaomasele isikule. Iga liikmesriik tagab 
isikutele, kelle vara konfiskeerimisotsus 
mõjutab, konkreetse võimaluse kõnealune 
otsus kohtusse edasi kaevata.

3. Iga liikmesriik võtab vajalikud meetmed 
selle tagamiseks, et kõik 
konfiskeerimisotsused oleksid põhjendatud 
ning et sellisest otsusest teatataks 
viivitamata asjaomasele isikule. Iga 
liikmesriik tagab isikutele, kelle vara 
konfiskeerimisotsus mõjutab, konkreetse 
võimaluse kõnealune otsus kohtusse edasi 
kaevata.
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Or. en

Muudatusettepanek 144
Rui Tavares

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 8 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Iga liikmesriik võtab vajalikud meetmed 
selle tagamiseks, et kõik 
konfiskeerimisotsused oleksid põhjendatud 
ning et sellisest otsusest teatataks 
asjaomasele isikule. Iga liikmesriik tagab 
isikutele, kelle vara konfiskeerimisotsus 
mõjutab, konkreetse võimaluse kõnealune
otsus kohtusse edasi kaevata.

3. Iga liikmesriik võtab vajalikud meetmed 
selle tagamiseks, et süüdistataval või 
süüdimõistetul oleks võimalus vaidlustada 
konfiskeerimistaotlus sõltumatu 
õigusasutuse ees. Neile võimaldatakse 
juurdepääs asitõenditele vastavalt 
direktiivile, milles käsitletakse õigust 
saada kriminaalmenetluses teavet; neil on 
enne lõpliku konfiskeerimisotsuse 
tegemist vähemalt õigus olla ära 
kuulatud, õigus esitada küsimusi ja õigus 
esitada tõendeid. Iga liikmesriik võtab 
täiendavad vajalikud meetmed selle 
tagamiseks, et kõik konfiskeerimisotsused 
oleksid põhjendatud ning et sellisest 
otsusest teatataks asjaomasele isikule. Iga 
liikmesriik tagab isikutele, kelle vara 
konfiskeerimisotsus mõjutab, konkreetse 
võimaluse kõnealune otsus kohtusse edasi 
kaevata.

Or. en

Selgitus

ELi põhiõiguste harta artiklis 48 kooskõlas Euroopa inimõiguste ja põhivabaduste kaitse 
konventsiooni artikliga 6 ning Euroopa Inimõiguste Kohtu praktikaga nõutakse, et 
süüdistataval või süüdimõistetul oleks õigus olla ära kuulatud, enne kui tehakse 
konfiskeerimisotsus selle kohta, kas tulu või kuriteovahendid on tõesti seotud kuriteoga või 
saadud kahjutute vahendite abil.

Muudatusettepanek 145
Véronique Mathieu
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 8 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Iga liikmesriik võtab vajalikud meetmed 
selle tagamiseks, et kõik 
konfiskeerimisotsused oleksid põhjendatud
ning et sellisest otsusest teatataks 
asjaomasele isikule. Iga liikmesriik tagab 
isikutele, kelle vara konfiskeerimisotsus 
mõjutab, konkreetse võimaluse kõnealune 
otsus kohtusse edasi kaevata.

3. Iga liikmesriik võtab vajalikud meetmed 
selle tagamiseks, et kõik 
konfiskeerimisotsused oleksid 
põhjendatud. Iga liikmesriik tagab 
isikutele, kelle vara konfiskeerimisotsus 
mõjutab, konkreetse võimaluse kõnealune 
otsus kohtusse edasi kaevata.

Or. fr

Muudatusettepanek 146
Sarah Ludford

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 8 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Iga liikmesriik võtab vajalikud meetmed 
selle tagamiseks, et kõik 
konfiskeerimisotsused oleksid põhjendatud 
ning et sellisest otsusest teatataks 
asjaomasele isikule. Iga liikmesriik tagab 
isikutele, kelle vara konfiskeerimisotsus 
mõjutab, konkreetse võimaluse kõnealune 
otsus kohtusse edasi kaevata.

3. Iga liikmesriik võtab vajalikud meetmed 
selle tagamiseks, et süüdistataval või 
süüdimõistetul on võimalus vaidlustada 
sõltumatu õigusasutuse ees 
konfiskeerimistaotlus. Neile 
võimaldatakse juurdepääs asitõenditele 
vastavalt direktiivile, milles käsitletakse 
õigust saada kriminaalmenetluses teavet; 
neil on enne lõpliku konfiskeerimisotsuse 
tegemist vähemalt õigus olla ära 
kuulatud, õigus esitada küsimusi ja õigus 
esitada tõendeid. Iga liikmesriik võtab 
täiendavad vajalikud meetmed selle 
tagamiseks, et kõik konfiskeerimisotsused 
oleksid põhjendatud ning et sellisest 
otsusest teatataks süüdistatavale või 
süüdimõistetule. Iga liikmesriik tagab 
isikutele, kelle vara konfiskeerimisotsus 
mõjutab, konkreetse võimaluse kõnealune 
otsus kohtusse edasi kaevata.

Or. en
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Selgitus

ELi põhiõiguste harta artiklis 48 kooskõlas Euroopa inimõiguste ja põhivabaduste kaitse 
konventsiooni artikliga 6 ning Euroopa Inimõiguste Kohtu praktikaga nõutakse, et 
süüdistataval või süüdimõistetul oleks enne kuriteoga seotud konfiskeerimisotsuse tegemist 
õigus olla ära kuulatud.

Muudatusettepanek 147
Véronique Mathieu

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 8 – lõige 3 – punkt 1 (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(1) Iga liikmesriik võtab vajalikud 
meetmed selle tagamiseks, et kõikidest 
konfiskeerimisotsustest teatatakse 
võimalikult kiiresti. Kui sellise 
teavitamisega takistatakse uurimise 
nõuetekohast läbiviimist, võidakse seda 
edasi lükata.

Or. fr

Muudatusettepanek 148
Sarah Ludford

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 8 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Artiklis 4 osutatud kriminaalmenetluste 
korral on kahtlustataval või süüdistataval
konkreetne võimalus vaidlustada 
kaalutlused, mille alusel käsitatakse 
asjaomast vara tuluna.

4. Artiklis 4 osutatud kriminaalmenetluste 
korral on süüdimõistetul konkreetne 
võimalus vaidlustada kaalutlused, mille 
alusel käsitatakse asjaomast vara tuluna.

Or. en

Selgitus

Artikkel 4 hõlmab üksnes süüdimõistetud isikuid, seega ei ole korrektne viidata 
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„kahtlustatavale või süüdistatavale”.

Muudatusettepanek 149
Monica Luisa Macovei

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 8 – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Artiklis 5 osutatud juhtudel esindab 
isikuid, kelle vara konfiskeerimisotsus 
mõjutab, kogu menetluse vältel advokaat,
kes kaitseb selliste isikute õigusi kuriteo 
tuvastamisel ning tulu ja kuriteovahendite 
kindlaksmääramisel.

5. Artiklis 5 osutatud juhtudel antakse 
isikutele, kelle vara konfiskeerimisotsus 
mõjutab, teada, et kooskõlas liikmesriigis 
kehtivate konkreetsete eeskirjadega on tal 
kogu menetluse vältel õigus olla esindatud 
valitud advokaadi poolt või õigus ex 
officio advokaadile, et kaitsta oma õigusi 
kuriteo tuvastamisel ning tulu ja 
kuriteovahendite kindlaksmääramisel.

Or. en

Muudatusettepanek 150
Sarah Ludford

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 8 – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Artiklis 5 osutatud juhtudel esindab 
isikuid, kelle vara konfiskeerimisotsus 
mõjutab, kogu menetluse vältel advokaat, 
kes kaitseb selliste isikute õigusi kuriteo 
tuvastamisel ning tulu ja kuriteovahendite 
kindlaksmääramisel.

5. Isikutel, kelle vara konfiskeerimisotsus 
mõjutab, on õigus, et neid esindab kogu 
menetluse vältel advokaat, kes kaitseb 
selliste isikute õigusi kuriteo tuvastamisel 
ning tulu ja kuriteovahendite 
kindlaksmääramisel.

Or. en

Selgitus

Õigus advokaadile peaks kehtima kõikides direktiiviga hõlmatud kriminaalmenetlustes. ELil 
ei ole siiski selle vahendi puhul volitusi kehtestada liikmesriikidele kohustus maksta 
advokaadi eest, millele on ettepanekus viidatud.
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Muudatusettepanek 151
Mariya Gabriel

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 8 – lõige 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6. Kui otsus mõjutab kolmanda isiku vara, 
teatatakse sellele isikule või tema 
advokaadile menetlusest, mille tulemusel 
võidakse otsustada kõnealune vara 
konfiskeerida, ning isikul lubatakse 
menetluses osaleda niisuguses ulatuses, 
mis on vajalik tema õiguste tõhusaks 
kaitseks. Kõnealusel isikul on enne lõpliku 
konfiskeerimisotsuse tegemist vähemalt 
õigus avaldada arvamust, õigus esitada 
küsimusi ja õigus esitada tõendeid.

6. Kui otsus mõjutab kolmanda isiku vara, 
teatatakse sellele isikule või tema 
advokaadile menetlusest, mille tulemusel 
võidakse otsustada kõnealune vara 
konfiskeerida, ning isikul lubatakse 
menetluses osaleda niisuguses ulatuses, 
mis on vajalik tema õiguste tõhusaks 
kaitseks. Kõnealusel isikul on enne lõpliku 
konfiskeerimisotsuse tegemist täielik õigus 
õiglasele kohtulikule arutamisele ja õigus 
tõhusale õiguskaitsevahendile.

Or. en

Muudatusettepanek 152
Renate Weber

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 8 – lõige 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6. Kui otsus mõjutab kolmanda isiku vara, 
teatatakse sellele isikule või tema 
advokaadile menetlusest, mille tulemusel 
võidakse otsustada kõnealune vara 
konfiskeerida, ning isikul lubatakse 
menetluses osaleda niisuguses ulatuses, 
mis on vajalik tema õiguste tõhusaks 
kaitseks. Kõnealusel isikul on enne lõpliku 
konfiskeerimisotsuse tegemist vähemalt 
õigus avaldada arvamust, õigus esitada 
küsimusi ja õigus esitada tõendeid.

6. Kui otsus mõjutab kolmanda isiku vara, 
teatatakse sellele isikule või tema
advokaadile viivitamata menetlusest, mille 
tulemusel võidakse otsustada kõnealune 
vara konfiskeerida, ning isikul lubatakse 
menetluses osaleda niisuguses ulatuses, 
mis on vajalik tema õiguste tõhusaks 
kaitseks. Kõnealusel isikul on enne lõpliku 
konfiskeerimisotsuse tegemist vähemalt 
õigus avaldada arvamust, õigus esitada 
küsimusi ja õigus esitada tõendeid.

Or. en
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Muudatusettepanek 153
Axel Voss, Monika Hohlmeier, Manfred Weber, Jan Philipp Albrecht, Hubert Pirker

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 8 – lõige 6 – lõik 1 (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Vara konfiskeerimisega peab kaasnema 
see, et seda vara ei saa enam kasutada. 
Liikmesriigid võtavad vajalikud meetmed 
selle tagamiseks, et välditakse 
mitmekordset konfiskeerimist, mis on 
seotud sama varaga. 

Or. de

Selgitus

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.

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

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 8 – lõige 6 – lõik 2 (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Iga liikmesriik võtab vajalikud meetmed 
selle tagamiseks, et juhul kui kuriteost 
tulenevalt on kannatanutel nõudeid 
süüdistatavate suhtes, ei ohusta 
konfiskeerimine nende nõuete 
rakendamist.

Or. de
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Selgitus

Kannatanute nõuete käsitlemine peab olema ühtselt reguleeritud. Komisjoni ohvrikaitse 
programmiga oleks vastuolus, kui Euroopa arestimisõiguse tulemusel oleksid kannatanute 
nõuded asjatud. Tuleb tagada, et direktiivi ettepanekus ette nähtud konfiskeerimine ei takista 
kannatanute nõudeid.

Muudatusettepanek 155
Alexander Alvaro, Renate Weber

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 8 – lõige 6 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6 a. Majandusliku hüve konfiskeerimisel 
peab olema selline mõju, et sama 
majanduslikku hüve ei saa uuesti 
konfiskeerida. Iga liikmesriik võtab 
vajalikud meetmed, et hoida ära sama 
majandusliku hüvega seotud 
mitmekordne kogumine.

Or. en

Muudatusettepanek 156
Sarah Ludford

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 8 – lõige 6 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6 a. Kui kohus jõuab järeldusele, et 
konfiskeerimisega kaasneks asjaomase 
isiku elatusvahendite kaotamine, tuleks 
konfiskeerimine proportsionaalsuse 
põhimõtet arvesse võttes osaliselt või 
täielikult ära jätta.

Or. en
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Selgitus

Proportsionaalsuse põhimõtte tõttu ei tohiks konfiskeerimine tuua kaasa asjaomaste isikute 
või juriidiliste isikute seaduspäraste elatusvahendite kaotamist.

Muudatusettepanek 157
Alexander Alvaro, Renate Weber

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 8 – lõige 6 c (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6 c. Kui kohus jõuab järeldusele, et 
konfiskeerimisega kaasneks asjaomase 
isiku elatusvahendite kaotamine, tuleks 
konfiskeerimine proportsionaalsuse 
põhimõtet arvesse võttes osaliselt või 
täielikult ära jätta.

Or. en

Muudatusettepanek 158
Alexander Alvaro, Renate Weber

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 8 – lõige 6 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6 b. Iga liikmesriik võtab vajalikud 
meetmed selle tagamiseks, et 
konfiskeerimine ei ohusta süüdistatava 
kuritegudest tulenevaid kannatanute 
õigusi süüdistatava suhtes.

Or. en

Muudatusettepanek 159
Alexander Alvaro, Renate Weber
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 9 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Iga liikmesriik võtab vajalikud meetmed, 
mis võimaldavad täpselt kindlaks määrata, 
millises ulatuses tuleb vara konfiskeerida 
pärast kuriteos lõplikult süüdimõistmist 
või artiklis 5 sätestatud menetlusi, mis on 
lõppenud konfiskeerimisotsusega, ning 
võtta järelmeetmeid niisuguses ulatuses, 
mis on vajalik kõnealuse 
konfiskeerimisotsuse tõhusaks täitmisele 
pööramiseks.

Iga liikmesriik võtab vajalikud meetmed, 
mis võimaldavad täpselt kindlaks määrata, 
millises ulatuses tuleb vara konfiskeerida.

Or. en

Muudatusettepanek 160
Rui Tavares

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 9 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Iga liikmesriik võtab vajalikud meetmed, 
mis võimaldavad täpselt kindlaks määrata, 
millises ulatuses tuleb vara konfiskeerida 
pärast kuriteos lõplikult süüdimõistmist 
või artiklis 5 sätestatud menetlusi, mis on 
lõppenud konfiskeerimisotsusega, ning 
võtta järelmeetmeid niisuguses ulatuses, 
mis on vajalik kõnealuse 
konfiskeerimisotsuse tõhusaks täitmisele 
pööramiseks.

Iga liikmesriik võtab vajalikud meetmed, 
mis võimaldavad täpselt kindlaks määrata, 
millises ulatuses tuleb vara konfiskeerida.
Otsus peab olema proportsionaalne ja 
arvestama süüdistatavale või 
süüdimõistetule ja kõikidele asjaomastele 
isikutele tekitatavate raskustega.

Or. en

Selgitus

Meede peab olema kohaldatav kõikide direktiivi kohaste tegevuste suhtes ning tagama, et ära 
võetakse ainult vara, mis oleks proportsionaalne süüdistatava, süüdimõistetu ja asjaomaste 
isikute omandiõiguste ning asjaomase kuriteoga.
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Muudatusettepanek 161
Axel Voss, Monika Hohlmeier, Manfred Weber, Jan Philipp Albrecht, Hubert Pirker

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 9 – lõik 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Erandjuhul võib konfiskeerimisotsuse 
tegemisest proportsionaalsuse põhimõtte 
kohaselt osaliselt või täielikult loobuda, 
kui sellega kaasneksid tarbetud takistused 
asjaomasele isikule või tema 
pereliikmetele. Sellise olukorraga on tegu 
siis, kui meede koormab asjaomast isikut 
ülemäära palju või kui meetme tulemusel 
kaotaks isik elatusvahendid või kui 
konfiskeerimise kulud on konfiskeerimise 
summast ebaproportsionaalselt suuremad.

Or. de

Selgitus

Komisjoni ettepanekus ei ole siiani käsitletud tarbetute takistuste juhtumeid. Kui 
konfiskeerimise eeldused oleksid täidetud, oleks tarbetud takistused konfiskeerimisotsuse 
tegemisel paratamatu tagajärg. Ebaproportsionaalsete tagajärgede ennetamiseks on nn 
õigluse klausel hädavajalik. Proportsionaalsuse põhimõtte kohaselt ei tohi konfiskeerimisega 
kaasneda asjaomaste füüsiliste või juriidiliste isikute elatusvahendite kaotamine.

Muudatusettepanek 162
Salvatore Iacolino

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 9 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 9 a
Konfiskeeritud vara kasutamine 

ühiskondlikel eesmärkidel
Liikmesriigid võtavad meetmed selleks, et 
soodustada konfiskeeritud kuritegelikku 
päritolu vara, kuriteovahendite ja tulu 
kasutamiseks ühiskondlikel eesmärkidel. 
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Neid vahendeid võib anda ühiskonna 
käsutusse, et võimaldada võtta – ka 
valitsusväliste organisatsioonide kaudu ja 
objektiivsete kriteeriumide alusel –
seaduslikkuse edendamise ja ohvrite 
abistamise ning politseijõudude ja 
õigusasutuste meetmeid, et võidelda 
artikli 2 punktis 6 viidatud kuritegude 
vastu.

Or. it

Selgitus

Konfiskeeritud kriminaaltulu kasutamist ühiskondlikel eesmärkidel on mõnes liikmesriigis 
juba kasutatud edukalt ühiskondlikul tasandil ja kuritegevuse vastu võitlemisel.

Muudatusettepanek 163
Véronique Mathieu

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 10 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 10 a
Liikmesriikidevaheline koostöö

Liikmesriigid tagavad, et samu rahalisi 
hüvesid ei konfiskeerita samade 
kuritegude eest. Ühe korra konfiskeeritud 
rahalisi hüvesid ei saa samade asjaolude 
korral uuesti konfiskeerida.

Or. fr

Muudatusettepanek 164
Salvatore Iacolino

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 10 – pealkiri
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Arestitud vara haldamine Arestitud ja konfiskeeritud vara haldamine

Or. it

Selgitus

Varade kasutamist on soovitatav määratleda üksikasjalikumalt ka pärast konfiskeerimisotsust 
nende kasutamise kaudu ühiskondlikel eesmärkidel.

Muudatusettepanek 165
Sonia Alfano, Rita Borsellino, Monica Luisa Macovei

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 10 – pealkiri

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Arestitud vara haldamine Valduse ülevõtmisega või ilma selleta 
arestitud ja konfiskeeritud vara haldamine

Or. en

Muudatusettepanek 166
Salvatore Iacolino

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 10 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Iga liikmesriik võtab vajalikud meetmed, 
nagu riikliku keskameti või võrdväärse 
mehhanismi loomine, et tagada võimaliku 
hilisema konfiskeerimise eesmärgil 
arestitud vara nõuetekohane haldamine.

1. Iga liikmesriik võtab vajalikud meetmed, 
nagu riikliku keskameti või võrdväärse 
mehhanismi loomine, et tagada võimaliku 
hilisema konfiskeerimise eesmärgil 
arestitud vara nõuetekohane haldamine, ja 
näeb ette võimaluse kasutada 
konfiskeeritud vara ühiskondlikel 
eesmärkidel.

Or. it
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Selgitus

Varade kasutamist on soovitatav määratleda üksikasjalikumalt ka pärast konfiskeerimisotsust 
nende kasutamise kaudu ühiskondlikel eesmärkidel.

Muudatusettepanek 167
Emine Bozkurt

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 10 – lõige 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 a. Sellega seoses on ülioluline tihe 
piiriülene koostöö ja tõhus teabevahetus 
liikmesriikide politsei-, õigus- ja 
finantsasutuste vahel.

Or. en

Muudatusettepanek 168
Sonia Alfano, Rita Borsellino, Monica Luisa Macovei

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 10 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Iga liikmesriik tagab, et lõikes 1 
osutatud meetmed aitavad optimeerida 
kõnealuse vara majanduslikku väärtust 
ning hõlmavad sellise vara müüki või 
võõrandamist, mille väärtus võib väheneda.

2. Iga liikmesriik tagab, et lõikes 1 
osutatud arestitud varaga seotud meetmed 
aitavad optimeerida kõnealuse vara 
majanduslikku väärtust ning hõlmavad 
üksnes vajaduse korral sellise vara müüki 
või võõrandamist, mille väärtus võib 
väheneda. Iga liikmesriik võtab kõik 
vajalikud meetmed, millega hoida selles 
etapis ära kuritegevuse sissetung.

Or. en

Muudatusettepanek 169
Rui Tavares
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 10 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Iga liikmesriik tagab, et lõikes 1 
osutatud meetmed aitavad optimeerida 
kõnealuse vara majanduslikku väärtust 
ning hõlmavad sellise vara müüki või 
võõrandamist, mille väärtus võib väheneda.

2. Iga liikmesriik tagab, et lõikes 1 
osutatud meetmed soodustavad 
ühiskondlikult kasulikku taaskasutamist 
ja aitavad optimeerida kõnealuse vara 
majanduslikku väärtust ning hõlmavad 
sellise vara müüki või võõrandamist, mille 
väärtus võib väheneda. Iga liikmesriik 
võtab vajalikud meetmed, millega hoida 
selles etapis ära kuritegevuse sissetung.

Or. en

Selgitus

Selle muudatusettepaneku eesmärk on kooskõlastada direktiivi tekst põhjenduse 16 
muudatusettepanekuga.

Muudatusettepanek 170
Sonia Alfano, Rita Borsellino, Monica Luisa Macovei

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 10 – lõige 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. Iga liikmesriik võtab kehtivatele 
parimatele tavadele tuginedes vajalikud 
meetmed, et sätestada konfiskeeritud vara 
käsutamine ja määratud otstarve.
Esmatähtis on suunata selline vara 
õiguskaitse- ja kuritegevuse ärahoidmise 
projektidesse ning muudesse avalikku 
huvi ja sotsiaalset kasu pakkuvatesse 
projektidesse. Sellise vara kasutamist 
muuks otstarbeks kaalutakse ainult juhul, 
kui eespool nimetatu ei ole võimalik, ning 
juhul, kui iga liikmesriik võtab kõik 
vajalikud meetmed, et hoida selles etapis 
ära kuritegevuse või ebaseadusliku 
tegevuse sissetung.
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Or. en

Muudatusettepanek 171
Emine Bozkurt

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 10 – lõige 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. Iga liikmesriik tagab, et oluline osa 
konfiskeeritud varast on määratud 
taaskasutamiseks ohvritele, kes on 
kuritegudest otse või kaudselt mõjutatud.

Or. en

Muudatusettepanek 172
Salvatore Iacolino

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 10 – lõige 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. Iga liikmesriik võib kasutusele võtta 
käibefondi selleks, et rahastada vara 
kaitsemeetmeid vara külmutamise ja 
konfiskeerimise vahelisel ajal, et säilitada
vara puutumatus võimalikest 
vandalismiaktidest või aktidest, mis 
ohustavad vara kättesaadavust.

Or. it

Muudatusettepanek 173
Cornelis de Jong

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 11
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 11 välja jäetud
Statistika
Asjakohaste ametiasutuste 
konfiskeerimissüsteemide tõhususe 
läbivaatamiseks koguvad liikmesriigid 
neilt asutustelt korrapäraselt igakülgset 
statistikat ja säilitavad selle. Kogutud 
statistika saadetakse komisjonile igal 
aastal ja see hõlmab kõigi kuritegude 
kohta järgmisi andmeid:
a) täitmisele pööratud arestimisotsuste 
arv,
(b) täitmisele pööratud 
konfiskeerimisotsuste arv,
(c) arestitud vara väärtus,
(d) tagasivõidetud vara väärtus,
(e) arestimisotsuse muus liikmesriigis 
täitmisele pööramiseks esitatud taotluste 
arv,
(f) konfiskeerimisotsuse muus 
liikmesriigis täitmisele pööramiseks 
esitatud taotluste arv,
(g) muus liikmesriigis tagasivõidetud vara 
väärtus,
(h) sellise vara väärtus, mida kavatsetakse 
kasutada õiguskaitseks, ennetustööks või 
ühiskondlikul otstarbel,
(i) konfiskeerimisotsusega lõppenud 
juhtumite arv võrreldes käesoleva 
direktiiviga hõlmatud kuritegude eest 
tehtud süüdimõistvate otsuste arvuga,
(j) selliste arestimis- ja 
konfiskeerimisotsuse taotluste arv, mille 
on kohus tagasi lükanud,
(k) selliste arestimis- ja 
konfiskeerimisotsuse taotluste arv, mis on 
vaidlustamise tulemusel rahuldamata 
jäänud.
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Or. en

Muudatusettepanek 174
Cornelis de Jong

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 11 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 11 a
Statistika

Asjakohaste ametiasutuste 
konfiskeerimissüsteemide tõhususe 
läbivaatamiseks koguvad liikmesriigid 
neilt asutustelt korrapäraselt 
mitmekülgseid statistilisi andmeid ja 
säilitavad need. Kogutud statistilised 
andmed saadetakse igal aastal 
komisjonile ja need hõlmavad järgmisi 
andmeid:
(a) täitmisele pööratud arestimisotsuste 
arv,
(b) täitmisele pööratud 
konfiskeerimisotsuste arv.

Or. en

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

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 11 – lõik 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

 Asjakohaste ametiasutuste 
konfiskeerimissüsteemide tõhususe 
läbivaatamiseks koguvad liikmesriigid neilt 
asutustelt korrapäraselt igakülgset 
statistikat ja säilitavad selle. Kogutud 
statistika saadetakse komisjonile igal aastal 
ja see hõlmab kõigi kuritegude kohta 

Asjakohaste ametiasutuste 
konfiskeerimissüsteemide tõhususe 
läbivaatamiseks koguvad liikmesriigid neilt 
asutustelt korrapäraselt igakülgset 
statistikat ja säilitavad selle. Kogutud 
statistika saadetakse komisjonile igal aastal 
ja see hõlmab kõigi käesoleva direktiivi 
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järgmisi andmeid: reguleerimisalasse kuuluvate kuritegude 
kohta järgmisi andmeid:

Or. de

Muudatusettepanek 176
Roberta Angelilli

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 11 – lõik 1 – punkt k a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(k a) konfiskeeritud vara otstarve 
piirkonna ja kohalike kogukondade 
sotsiaal-majandusliku kasvu tegurina;

Or. it

Muudatusettepanek 177
Roberta Angelilli

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 11 – lõik 1 – punkt k b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(k b) konfiskeeritud vara jagamise 
menetluste kestus, eelkõige juhul, kui 
vara on konfiskeerimise hetkel heas 
seisukorras.

Or. it


