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Tarkistus 30
Cornelis de Jong

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 1 kappale

Komission teksti Tarkistus

(1) Rajat ylittävän järjestäytyneen 
rikollisuuden tärkein motiivi on 
taloudellinen hyöty. Jotta lainvalvonta- ja 
oikeusviranomaiset voisivat toimia 
tehokkaasti, niille olisi annettava keinot 
jäljittää, jäädyttää, hallinnoida ja tuomita 
menetetyksi rikoksen tuottama hyöty.

(1) Rajat ylittävän järjestäytyneen 
rikollisuuden tärkeimpiä motiiveja on 
taloudellinen hyöty. Jotta lainvalvonta- ja 
oikeusviranomaiset voisivat toimia 
tehokkaasti, niille olisi annettava keinot 
jäljittää, jäädyttää, hallinnoida ja tuomita 
menetetyksi rikoksen tuottama hyöty.

Or. en

Tarkistus 31
Sonia Alfano, Rita Borsellino, Monica Luisa Macovei

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 1 kappale

Komission teksti Tarkistus

(1) Rajat ylittävän järjestäytyneen 
rikollisuuden tärkein motiivi on 
taloudellinen hyöty. Jotta lainvalvonta- ja 
oikeusviranomaiset voisivat toimia 
tehokkaasti, niille olisi annettava keinot 
jäljittää, jäädyttää, hallinnoida ja tuomita 
menetetyksi rikoksen tuottama hyöty.

(1) Lähes kaiken rikollisuuden ja 
erityisesti rajat ylittävän mafian kaltaisen 
ja muun järjestäytyneen rikollisuuden 
tärkein motiivi on taloudellinen hyöty.
Jotta toimivaltaiset viranomaiset voisivat 
toimia tehokkaasti, niille olisi annettava 
keinot jäljittää, jäädyttää, hallinnoida ja 
tuomita menetetyksi rikoksen tuottama 
hyöty. Järjestäytyneen rikollisuuden 
ehkäisemistä ja torjuntaa ei pitäisi rajata 
rikoksen tuottaman hyödyn 
ehkäisemiseen, vaan ja sen sijasta se olisi 
joissakin tapauksissa ulotettava 
koskemaan myös tällaisiin järjestöihin 
liittyvää omaisuutta. Näin ollen ei ole 
riittävää, että EU:n jäsenvaltiot 
varmistavat rikoksen tuottaman hyödyn 
takavarikoinnin ja menetetyksi 
tuomitsemisen keskinäisen 
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tunnustamisen. Taloudellisen 
rikollisuuden torjunnan tehokkuus 
edellyttää myös rikoslakiin 
sisältymättömien toimien ja ilman 
rikostuomiota hyväksyttyjen toimien 
keskinäistä tunnustamista siten, että 
toimien kohteina ovat laajemmassa 
yhteydessä rikollisen järjestön tai 
rikollisen henkilön tai rikolliseen 
järjestöön kuulumisesta epäillyn henkilön 
mahdolliset varat ja omaisuus.

Or. en

Perustelu

Johdanto-osassa korostetaan vakavan ja järjestäytyneen rikollisuuden varojen ja omaisuuden 
menetetyksi tuomitsemisen merkitystä. Johdanto-osan kappaleessa korostetaan erityisesti 
myös sellaisten menetetyksi tuomitsemien menettelyjen merkitystä järjestäytyneen 
rikollisuuden torjunnassa, jotka eivät sisälly rikoslakiin. Mainittujen menettelyjen olisi oltava 
tehokkaita ja keskinäisesti tunnustettuja ja niitä olisi sovellettava jäsenvaltioissa.

Tarkistus 32
Roberta Angelilli

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 1 kappale

Komission teksti Tarkistus

(1) Rajat ylittävän järjestäytyneen 
rikollisuuden tärkein motiivi on 
taloudellinen hyöty. Jotta lainvalvonta- ja 
oikeusviranomaiset voisivat toimia 
tehokkaasti, niille olisi annettava keinot 
jäljittää, jäädyttää, hallinnoida ja tuomita 
menetetyksi rikoksen tuottama hyöty.

(1) Erityisesti rajat ylittävän 
järjestäytyneen rikollisuuden tärkein 
motiivi on taloudellinen hyöty. Jotta 
lainvalvonta- ja oikeusviranomaiset 
voisivat toimia tehokkaasti, niille olisi 
annettava keinot jäljittää, jäädyttää, 
hallinnoida ja tuomita menetetyksi 
rikoksen tuottama hyöty.

Or. it

Tarkistus 33
Mario Borghezio
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Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 1 kappale

Komission teksti Tarkistus

(1) Rajat ylittävän järjestäytyneen 
rikollisuuden tärkein motiivi on 
taloudellinen hyöty. Jotta lainvalvonta- ja 
oikeusviranomaiset voisivat toimia 
tehokkaasti, niille olisi annettava keinot 
jäljittää, jäädyttää, hallinnoida ja tuomita 
menetetyksi rikoksen tuottama hyöty.

(1) Rajat ylittävän järjestäytyneen 
rikollisuuden toimien olennainen seuraus 
on huomattavan taloudellisen hyödyn 
saaminen. Jotta tällaista rikostoimintaa 
voitaisiin torjua riittävällä tavalla,
lainvalvonta- ja oikeusviranomaisille on
annettava keinot jäljittää, jäädyttää, 
hallinnoida ja tuomita menetetyksi 
rikoksen tuottama hyöty.

Or. it

Tarkistus 34
Mariya Gabriel

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 2 kappale

Komission teksti Tarkistus

(2) Järjestäytyneet rikollisryhmät toimivat 
yli rajojen ja hankkivat yhä useammin 
varoja muista jäsenvaltioista ja kolmansista 
maista. Varojen takaisinperintää ja 
keskinäistä oikeusapua varten tarvitaan yhä 
enemmän tehokasta kansainvälistä 
lainvalvontayhteistyötä.

(2) Järjestäytyneet rikollisryhmät toimivat 
yli rajojen ja hankkivat yhä useammin 
varoja muista jäsenvaltioista ja kolmansista 
maista. Varojen takaisinperintää ja 
keskinäistä oikeusapua varten tarvitaan yhä 
enemmän tehokasta kansainvälistä 
lainvalvontayhteistyötä. Jäädyttämistä ja 
menetetyksi tuomitsemista koskevien 
jäsenvaltioiden järjestelmien 
yhdenmukaistaminen 
vähimmäissäännöillä edistää keskinäistä 
luottamusta ja tehokasta rajat ylittävää 
yhteistyötä.

Or. en

Tarkistus 35
Zbigniew Ziobro
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Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 2 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(2 a) Tehokkaimpia järjestäytyneen 
rikollisuuden torjuntakeinoja ovat 
ankarat oikeudelliset seuraamukset, 
tehokas paljastaminen, takavarikointi 
sekä rikoksentekovälineiden ja 
rikoshyödyn jäädyttäminen ja menetetyksi 
tuomitseminen. Laajennettu hyödyn 
menetetyksi tuomitseminen on erityisen 
tehokasta.

Or. pl

Tarkistus 36
Roberta Angelilli

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 3 kappale

Komission teksti Tarkistus

(3) Saatavilla olevien tilastotietojen 
puutteellisuudesta huolimatta näyttää siltä, 
että unionissa takaisin perittyjen rikollisten 
varojen määrä ei ole riittävä suhteessa 
rikoshyödyn arvioituun määrään.
Selvitykset ovat osoittaneet, että vaikka 
menetetyksi tuomitsemista säännellään 
sekä EU:n että kansallisten lakien avulla, 
menetetyksi tuomitsemista koskevia 
menettelyjä käytetään edelleen liian vähän.

(3) Saatavilla olevien tilastotietojen 
puutteellisuudesta huolimatta näyttää siltä, 
että unionissa takaisin perityn rikoshyödyn
määrä ei ole riittävä suhteessa rikoshyödyn 
arvioituun määrään. Selvitykset ovat 
osoittaneet, että vaikka menetetyksi 
tuomitsemista säännellään sekä EU:n että 
kansallisten lakien avulla, menetetyksi 
tuomitsemista koskevia menettelyjä 
käytetään edelleen liian vähän ja että näin 
ollen täydellinen yhdenmukaistaminen on 
välttämätöntä, jotta voidaan varmistaa 
menetetyksi tuomitsemisen täydellinen 
täytäntöönpano.

Or. it

Perustelu

Ensimmäinen kappale: kielellinen tarkistus.
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Tarkistus 37
Sarah Ludford

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 7 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(7 a) Tämä direktiivi koskee vain 
rikoslakiin perustuvia menetetyksi 
tuomitsemista koskevia toimia. Tässä 
direktiivissä ei määrätä jäsenvaltion 
mahdollisten siviilioikeudellisten 
toimenpiteiden vähimmäissäännöistä, 
jotka koskevat rikoksen tuottaman hyödyn 
menetetyksi tuomitsemista.

Or. en

Perustelu

Tämä tarkistus säilyttää laajan kehyksen, mutta varmistaa, että jäsenvaltiot voivat soveltaa 
voimassa olevaan lainsäädäntöön perustuvaa siviilioikeuteen perustuvaa menetetyksi 
tuomitsemista tai tämän direktiivin mukaista menetetyksi tuomitsemista tapauksissa, joissa 
asianomaista ei ole tuomittu rikosoikeudenkäynnissä Se varmistaisi laajan soveltamisen 
kaikkialla EU:n alueella kuitenkin siten, että omaisuuden takavarikointivaltuuksia ei 
sisällytetä tähän rikosoikeudelliseen välineeseen.

Tarkistus 38
Sarah Ludford

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 7 b kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(7 b) Jäsenvaltiot voivat käynnistää 
rikostapaukseen liittyviä menetetyksi 
tuomitsemista koskevia menettelyjä missä 
tahansa rikos-, siviili- tai 
hallintotuomioistuimessa.

Or. en
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Perustelu

Tarkistuksella tehdään selväksi, että jäsenvaltiot voivat toteuttaa direktiivin täytäntöönpanon 
millä tahansa kansalliseen lainsäädäntöön parhaiten sopivalla oikeudenkäyntimenettelyllä.

Tarkistus 39
Mariya Gabriel

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 9 kappale

Komission teksti Tarkistus

(9) Tuomioistuimen lainvoimaisen tuomion 
seurauksena tapahtuvalla 
rikoksentekovälineiden ja rikoshyödyn 
sekä tämän rikoshyödyn arvoa vastaavan 
omaisuuden menetetyksi tuomitsemisella 
olisi tämän direktiivin soveltamisalaan 
kuuluvien rikosten yhteydessä sen vuoksi 
tarkoitettava tätä laajennettua käsitettä.
Puitepäätöksellä 2001/500/YOS 
velvoitettiin jäsenvaltiot mahdollistamaan 
rikoksentekovälineiden ja rikoshyödyn 
menetetyksi tuomitseminen lainvoimaisen 
tuomion perusteella sekä rikoshyödyn 
arvoa vastaavan omaisuuden menetetyksi 
tuomitseminen. Nämä velvoitteet olisi 
pidettävä voimassa niiden rikosten osalta, 
jotka eivät kuulu tämän direktiivin 
soveltamisalaan.

(9) Tuomioistuimen lainvoimaisen
päätöksen, joka perustuu tuomioon tai ei 
perustu rikosoikeudelliseen tuomioon,
seurauksena tapahtuvalla 
rikoksentekovälineiden ja rikoshyödyn 
sekä tämän rikoshyödyn arvoa vastaavan 
omaisuuden menetetyksi tuomitsemisella 
olisi tämän direktiivin soveltamisalaan 
kuuluvien rikosten yhteydessä sen vuoksi 
tarkoitettava tätä laajennettua käsitettä.
Puitepäätöksellä 2001/500/YOS 
velvoitettiin jäsenvaltiot mahdollistamaan 
rikoksentekovälineiden ja rikoshyödyn 
menetetyksi tuomitseminen lainvoimaisen 
tuomion perusteella sekä rikoshyödyn 
arvoa vastaavan omaisuuden menetetyksi 
tuomitseminen. Nämä velvoitteet olisi 
pidettävä voimassa niiden rikosten osalta, 
jotka eivät kuulu tämän direktiivin 
soveltamisalaan.

Or. en

Tarkistus 40
Sonia Alfano, Rita Borsellino, Monica Luisa Macovei

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 9 kappale
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Komission teksti Tarkistus

(9) Tuomioistuimen lainvoimaisen tuomion 
seurauksena tapahtuvalla 
rikoksentekovälineiden ja rikoshyödyn 
sekä tämän rikoshyödyn arvoa vastaavan 
omaisuuden menetetyksi tuomitsemisella 
olisi tämän direktiivin soveltamisalaan 
kuuluvien rikosten yhteydessä sen vuoksi 
tarkoitettava tätä laajennettua käsitettä.
Puitepäätöksellä 2001/500/YOS 
velvoitettiin jäsenvaltiot mahdollistamaan 
rikoksentekovälineiden ja rikoshyödyn 
menetetyksi tuomitseminen lainvoimaisen 
tuomion perusteella sekä rikoshyödyn 
arvoa vastaavan omaisuuden menetetyksi 
tuomitseminen. Nämä velvoitteet olisi 
pidettävä voimassa niiden rikosten osalta, 
jotka eivät kuulu tämän direktiivin 
soveltamisalaan.

(9) Tuomioistuimen lainvoimaisen tuomion 
seurauksena tapahtuvalla 
rikoksentekovälineiden ja rikoshyödyn 
sekä tämän rikoshyödyn arvoa vastaavan 
omaisuuden menetetyksi tuomitsemisella 
olisi tämän direktiivin soveltamisalaan 
kuuluvien rikosten yhteydessä sen vuoksi 
tarkoitettava tätä laajennettua käsitettä.
Puitepäätöksellä 2001/500/YOS 
velvoitettiin jäsenvaltiot mahdollistamaan 
rikoksentekovälineiden ja rikoshyödyn 
menetetyksi tuomitseminen lainvoimaisen 
tuomion perusteella sekä rikoshyödyn 
arvoa vastaavan omaisuuden menetetyksi 
tuomitseminen. Nämä velvoitteet olisi 
pidettävä voimassa niiden rikosten osalta, 
jotka eivät kuulu tämän direktiivin 
soveltamisalaan, ja tässä direktiivissä 
määritellyn rikoshyödyn käsite olisi 
ulotettava koskenaan myös rikoksia, jotka 
eivät sisälly tämän direktiivin 
soveltamisalaan.

Or. en

Perustelu

Rikoshyödyn useat erilaiset määritelmät aiheuttaisivat eroavaisuuksia jäsenvaltioiden välillä.
Kaikissa jäsenvaltioissa olisi sovellettava yhteistä ja laajaa rikoshyödyn määritelmää. Edellä 
mainittu tavoite määriteltiin selkeästi myös järjestäytynyttä rikollisuutta koskeneessa 
päätöslauselmassa, jonka parlamentti hyväksyi lokakuussa 2011.

Tarkistus 41
Monica Luisa Macovei

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 11 kappale

Komission teksti Tarkistus

(11) Ne bis in idem -periaatteen mukaisesti 
on asianmukaista sulkea laajennetun 
hyödyn menettämisen ulkopuolelle hyöty, 

(11) Ne bis in idem -periaatteen mukaisesti 
on asianmukaista sulkea laajennetun 
hyödyn menettämisen ulkopuolelle hyöty, 
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joka liittyy sellaiseen oletettuun rikolliseen 
toimintaan, jonka osalta asianomainen on 
lopullisesti vapautettu aiemmassa 
oikeudenkäynnissä, tai muihin tapauksiin, 
joissa sovelletaan ne bis in idem -
periaatetta. Laajennettu hyödyn 
menettäminen olisi suljettava pois myös 
siinä tapauksessa, että vastaavan 
rikollisen toiminnan perusteella ei voida 
aloittaa rikosoikeudellista menettelyä 
kansalliseen rikosoikeuteen perustuvan 
vanhentumisen vuoksi.

joka liittyy sellaiseen oletettuun rikolliseen 
toimintaan, jonka osalta asianomainen on 
lopullisesti vapautettu aiemmassa 
oikeudenkäynnissä, tai muihin tapauksiin, 
joissa sovelletaan ne bis in idem -
periaatetta.

Or. en

Tarkistus 42
Mariya Gabriel

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 12 kappale

Komission teksti Tarkistus

(12) Menettämisseuraamuksen 
määrääminen edellyttää yleensä 
rikostuomiota. Joissain tapauksissa olisi 
kuitenkin voitava tuomita varoja 
menetetyiksi siitä huolimatta, että 
rikostuomiota ei voida antaa, jotta voidaan 
estää rikollinen toiminta ja varmistaa, että 
rikoshyötyä ei sijoiteta uudelleen lailliseen 
talouteen. Jotkin jäsenvaltiot sallivat 
menetetyksi tuomitsemisen myös silloin 
kun todisteet eivät riitä rikossyytteen 
nostamiseen, mutta tuomioistuin pitää 
todennäköisenä, että tietty omaisuus on 
peräisin laittomasta toiminnasta, tai kun 
epäilty tai syytetty pakenee välttääkseen 
syytetoimet tai ei kykene osallistumaan 
oikeudenkäyntiin muista syistä tai on 
kuollut ennen 
rikosoikeudenkäyntimenettelyn 
päättymistä. Tästä käytetään nimitystä 
tuomioon perustumaton menetetyksi 
tuomitseminen. Olisi säädettävä 
mahdollisuudesta sallia tuomioon 

(12) Menettämisseuraamuksen 
määrääminen edellyttää yleensä 
rikostuomiota. Joissain tapauksissa olisi 
oltava kuitenkin voitava soveltaa tuomioon 
perustumatonta menetetyksi 
tuomitsemista, jotta voidaan estää 
rikollinen toiminta ja varmistaa, että 
rikoshyötyä ei sijoiteta uudelleen lailliseen 
talouteen.
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perustumaton menetetyksi tuomitseminen 
ainakin viimeksi mainituissa, rajoitetuissa 
olosuhteissa kaikissa jäsenvaltioissa.
Tämä on korruption vastaisen 
Yhdistyneiden kansakuntien 
yleissopimuksen 54 artiklan 1 kohdan c 
alakohdan mukaista, sillä siinä 
määrätään, että sopimusvaltioiden on 
harkittava tarvittavia toimenpiteitä 
mahdollistaakseen laittomasti hankitun 
omaisuuden tuomitseminen menetetyksi 
ilman rikostuomiota tapauksissa, joissa 
rikoksentekijää ei voida asettaa 
syytteeseen kuoleman, pakenemisen tai 
poissaolon vuoksi.

Or. en

Tarkistus 43
Roberta Angelilli

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 12 kappale

Komission teksti Tarkistus

(12) Menettämisseuraamuksen 
määrääminen edellyttää yleensä 
rikostuomiota. Joissain tapauksissa olisi 
kuitenkin voitava tuomita varoja 
menetetyiksi siitä huolimatta, että 
rikostuomiota ei voida antaa, jotta voidaan 
estää rikollinen toiminta ja varmistaa, että 
rikoshyötyä ei sijoiteta uudelleen lailliseen
talouteen. Jotkin jäsenvaltiot sallivat 
menetetyksi tuomitsemisen myös silloin 
kun todisteet eivät riitä rikossyytteen 
nostamiseen, mutta tuomioistuin pitää 
todennäköisenä, että tietty omaisuus on 
peräisin laittomasta toiminnasta, tai kun 
epäilty tai syytetty pakenee välttääkseen 
syytetoimet tai ei kykene osallistumaan 
oikeudenkäyntiin muista syistä tai on 
kuollut ennen 
rikosoikeudenkäyntimenettelyn 
päättymistä. Tästä käytetään nimitystä 

(12) Menettämisseuraamuksen 
määrääminen edellyttää yleensä 
rikostuomiota. Joissain tapauksissa olisi 
kuitenkin voitava tuomita varoja 
menetetyiksi siitä huolimatta, että 
rikostuomiota ei voida antaa, jotta voidaan 
estää rikollinen toiminta ja varmistaa, että 
rikoshyötyä ei sijoiteta uudelleen, mikä 
koskee erityisesti omaisuuden haltijoita, 
joiden omistuksen laillisuutta ei voida 
todistaa.
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tuomioon perustumaton menetetyksi 
tuomitseminen. Olisi säädettävä 
mahdollisuudesta sallia tuomioon 
perustumaton menetetyksi tuomitseminen 
ainakin viimeksi mainituissa, rajoitetuissa 
olosuhteissa kaikissa jäsenvaltioissa.
Tämä on korruption vastaisen 
Yhdistyneiden kansakuntien 
yleissopimuksen 54 artiklan 1 kohdan c 
alakohdan mukaista, sillä siinä 
määrätään, että sopimusvaltioiden on 
harkittava tarvittavia toimenpiteitä 
mahdollistaakseen laittomasti hankitun 
omaisuuden tuomitseminen menetetyksi 
ilman rikostuomiota tapauksissa, joissa 
rikoksentekijää ei voida asettaa 
syytteeseen kuoleman, pakenemisen tai 
poissaolon vuoksi.

Or. it

Tarkistus 44
Cornelis de Jong

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 12 kappale

Komission teksti Tarkistus

(12) Menettämisseuraamuksen 
määrääminen edellyttää yleensä 
rikostuomiota. Joissain tapauksissa olisi 
kuitenkin voitava tuomita varoja 
menetetyiksi siitä huolimatta, että 
rikostuomiota ei voida antaa, jotta 
voidaan estää rikollinen toiminta ja 
varmistaa, että rikoshyötyä ei sijoiteta 
uudelleen lailliseen talouteen. Jotkin 
jäsenvaltiot sallivat menetetyksi 
tuomitsemisen myös silloin kun todisteet 
eivät riitä rikossyytteen nostamiseen, 
mutta tuomioistuin pitää todennäköisenä, 
että tietty omaisuus on peräisin laittomasta 
toiminnasta, tai kun epäilty tai syytetty 
pakenee välttääkseen syytetoimet tai ei 
kykene osallistumaan oikeudenkäyntiin 

(12) Menettämisseuraamuksen 
määrääminen edellyttää yleensä 
rikostuomiota. Joissain tapauksissa, joissa 
rikostuomiota ei voida antaa, olisi 
kuitenkin voitava tuomita varoja 
menetetyiksi siitä huolimatta tapauksissa, 
joissa on todennäköistä, että varat ovat
peräisin rikollisesta toiminnasta tai joissa 
voidaan todeta, että varoja aiotaan 
käyttää rikolliseen toimintaan.
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muista syistä tai on kuollut ennen 
rikosoikeudenkäyntimenettelyn 
päättymistä. Tästä käytetään nimitystä 
tuomioon perustumaton menetetyksi 
tuomitseminen. Olisi säädettävä 
mahdollisuudesta sallia tuomioon 
perustumaton menetetyksi tuomitseminen 
ainakin viimeksi mainituissa, rajoitetuissa 
olosuhteissa kaikissa jäsenvaltioissa.
Tämä on korruption vastaisen 
Yhdistyneiden kansakuntien 
yleissopimuksen 54 artiklan 1 kohdan c 
alakohdan mukaista, sillä siinä 
määrätään, että sopimusvaltioiden on 
harkittava tarvittavia toimenpiteitä 
mahdollistaakseen laittomasti hankitun 
omaisuuden tuomitseminen menetetyksi 
ilman rikostuomiota tapauksissa, joissa 
rikoksentekijää ei voida asettaa 
syytteeseen kuoleman, pakenemisen tai 
poissaolon vuoksi.

Or. en

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

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 12 kappale

Komission teksti Tarkistus

(12) Menettämisseuraamuksen 
määrääminen edellyttää yleensä 
rikostuomiota. Joissain tapauksissa olisi 
kuitenkin voitava tuomita varoja 
menetetyiksi siitä huolimatta, että 
rikostuomiota ei voida antaa, jotta voidaan 
estää rikollinen toiminta ja varmistaa, että 
rikoshyötyä ei sijoiteta uudelleen lailliseen 
talouteen. Jotkin jäsenvaltiot sallivat 
menetetyksi tuomitsemisen myös silloin 
kun todisteet eivät riitä rikossyytteen 
nostamiseen, mutta tuomioistuin pitää 
todennäköisenä, että tietty omaisuus on 
peräisin laittomasta toiminnasta, tai kun 

(12) Menettämisseuraamuksen 
määrääminen edellyttää yleensä 
rikostuomiota. Joissain tapauksissa olisi 
kuitenkin voitava tuomita varoja 
menetetyiksi siitä huolimatta, että 
rikostuomiota ei voida antaa, jotta voidaan 
estää rikollinen toiminta ja varmistaa, että 
rikoshyötyä ei sijoiteta uudelleen lailliseen 
talouteen tai rikolliseen toimintaan. Jotkin 
jäsenvaltiot sallivat menetetyksi 
tuomitsemisen myös silloin kun todisteet 
eivät riitä rikossyytteen nostamiseen, mutta 
tuomioistuin on kaiken käytettävissä 
olevan todistusaineiston perusteella täysin 
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epäilty tai syytetty pakenee välttääkseen 
syytetoimet tai ei kykene osallistumaan 
oikeudenkäyntiin muista syistä tai on 
kuollut ennen 
rikosoikeudenkäyntimenettelyn 
päättymistä. Tästä käytetään nimitystä 
tuomioon perustumaton menetetyksi 
tuomitseminen. Olisi säädettävä 
mahdollisuudesta sallia tuomioon 
perustumaton menetetyksi tuomitseminen 
ainakin viimeksi mainituissa, rajoitetuissa 
olosuhteissa kaikissa jäsenvaltioissa.
Tämä on korruption vastaisen 
Yhdistyneiden kansakuntien 
yleissopimuksen 54 artiklan 1 kohdan c 
alakohdan mukaista, sillä siinä määrätään, 
että sopimusvaltioiden on harkittava 
tarvittavia toimenpiteitä mahdollistaakseen 
laittomasti hankitun omaisuuden 
tuomitseminen menetetyksi ilman 
rikostuomiota tapauksissa, joissa 
rikoksentekijää ei voida asettaa syytteeseen 
kuoleman, pakenemisen tai poissaolon 
vuoksi.

vakuuttunut siitä, että tietty omaisuus on 
peräisin laittomasta toiminnasta, tai kun 
epäilty tai syytetty pakenee välttääkseen 
syytetoimet tai ei kykene osallistumaan 
oikeudenkäyntiin muista syistä tai on 
kuollut ennen 
rikosoikeudenkäyntimenettelyn 
päättymistä. Tästä käytetään nimitystä 
tuomioon perustumaton menetetyksi 
tuomitseminen. Olisi säädettävä 
mahdollisuudesta sallia tuomioon 
perustumaton menetetyksi tuomitseminen 
ainakin viimeksi mainituissa, rajoitetuissa 
olosuhteissa kaikissa jäsenvaltioissa. Tämä 
on korruption vastaisen Yhdistyneiden 
kansakuntien yleissopimuksen 54 artiklan 
1 kohdan c alakohdan mukaista, sillä siinä 
määrätään, että sopimusvaltioiden on 
harkittava tarvittavia toimenpiteitä 
mahdollistaakseen laittomasti hankitun 
omaisuuden tuomitseminen menetetyksi 
ilman rikostuomiota tapauksissa, joissa 
rikoksentekijää ei voida asettaa syytteeseen 
kuoleman, pakenemisen tai poissaolon 
vuoksi.

Or. de

Tarkistus 46
Sonia Alfano, Rita Borsellino, Monica Luisa Macovei

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 12 kappale

Komission teksti Tarkistus

(12) Menettämisseuraamuksen 
määrääminen edellyttää yleensä 
rikostuomiota. Joissain tapauksissa olisi 
kuitenkin voitava tuomita varoja 
menetetyiksi siitä huolimatta, että 
rikostuomiota ei voida antaa, jotta voidaan 
estää rikollinen toiminta ja varmistaa, että 
rikoshyötyä ei sijoiteta uudelleen lailliseen 
talouteen. Jotkin jäsenvaltiot sallivat 
menetetyksi tuomitsemisen myös silloin 

(12) Menettämisseuraamuksen 
määrääminen edellyttää yleensä 
rikostuomiota. Joissain tapauksissa olisi 
kuitenkin voitava tuomita varoja 
menetetyiksi siitä huolimatta, että 
rikostuomiota ei voida antaa, jotta voidaan 
estää rikollinen toiminta ja varmistaa, että 
rikoshyötyä ei sijoiteta uudelleen lailliseen 
talouteen. Jotkin jäsenvaltiot sallivat 
menetetyksi tuomitsemisen myös silloin 
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kun todisteet eivät riitä rikossyytteen 
nostamiseen, mutta tuomioistuin pitää 
todennäköisenä, että tietty omaisuus on 
peräisin laittomasta toiminnasta, tai kun 
epäilty tai syytetty pakenee välttääkseen 
syytetoimet tai ei kykene osallistumaan 
oikeudenkäyntiin muista syistä tai on 
kuollut ennen 
rikosoikeudenkäyntimenettelyn 
päättymistä. Tästä käytetään nimitystä 
tuomioon perustumaton menetetyksi 
tuomitseminen. Olisi säädettävä 
mahdollisuudesta sallia tuomioon 
perustumaton menetetyksi tuomitseminen 
ainakin viimeksi mainituissa, rajoitetuissa 
olosuhteissa kaikissa jäsenvaltioissa. Tämä 
on korruption vastaisen Yhdistyneiden 
kansakuntien yleissopimuksen 54 artiklan 
1 kohdan c alakohdan mukaista, sillä siinä 
määrätään, että sopimusvaltioiden on 
harkittava tarvittavia toimenpiteitä 
mahdollistaakseen laittomasti hankitun 
omaisuuden tuomitseminen menetetyksi 
ilman rikostuomiota tapauksissa, joissa 
rikoksentekijää ei voida asettaa syytteeseen 
kuoleman, pakenemisen tai poissaolon 
vuoksi.

kun todisteet eivät riitä rikossyytteen 
nostamiseen, tai rikossyytteestä 
huolimatta, mutta tuomioistuin pitää 
todennäköisenä, että tietty omaisuus on 
peräisin sosiaalisesti vaarallisen tai 
rikollisen henkilön laittomasta toiminnasta 
tai on suhteeton ilmoitettuihin tuloihin 
verrattuna, tai kun tai syytetty pakenee 
välttääkseen syytetoimet tai ei kykene 
osallistumaan oikeudenkäyntiin muista 
syistä tai on kuollut ennen 
rikosoikeudenkäyntimenettelyn 
päättymistä. Tästä käytetään nimitystä 
tuomioon perustumaton menetetyksi 
tuomitseminen. Olisi säädettävä 
mahdollisuudesta sallia tuomioon 
perustumaton menetetyksi tuomitseminen 
ainakin edellä mainituissa, rajoitetuissa 
olosuhteissa kaikissa jäsenvaltioissa, 
tuomioon perustumattoman menetetyksi 
tuomitsemisen keskinäinen 
tunnustaminen mukaan lukien. Tämä on 
korruption vastaisen Yhdistyneiden 
kansakuntien yleissopimuksen 54 artiklan 
1 kohdan c alakohdan mukaista, sillä siinä 
määrätään, että sopimusvaltioiden on 
harkittava tarvittavia toimenpiteitä 
mahdollistaakseen laittomasti hankitun 
omaisuuden tuomitseminen menetetyksi 
ilman rikostuomiota tapauksissa, joissa 
rikoksentekijää ei voida asettaa syytteeseen 
kuoleman, pakenemisen tai poissaolon 
vuoksi.

Or. en

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

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 12 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(12 a) Yksittäisissä tapauksissa olisi oltava 
mahdollista luopua osittain tai kokonaan 
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menettämisseuraamuksesta. Tämä olisi 
mahdollista tapauksissa, joissa 
toimenpide rasittaisi suhteettomasti 
asianomaista henkilöä tai johtaisi hänen 
elinkeinonsa menetykseen, sekä 
tapauksissa, joissa menetetyksi 
tuomitsemisen kustannukset ylittävät 
suhteettomasti menetetyksi tuomittavan 
summan.

Or. de

Perustelu

Komission ehdotus ei alkuperäisessä muodossaan sisällä mitään kohtuuttomia vaikeuksia 
koskevia määräyksiä. Tapauksissa, jotka täyttävät menetetyksi tuomitsemisen vaatimukset, 
tuomio pantaisiin automaattisesti täytäntöön. Suhteettomien vaikutusten välttämiseksi on 
otettava käyttöön ensiksi mainitun kieltävä lauseke.

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

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 12 b kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(12 b) Menetetyksi tuomitseminen ei saa 
estää eikä ehkäistä asianomaisen 
henkilön tekemien rikosten uhrien 
oikeutettuja korvausvaatimuksia.
Menetetyksi tuomitsemisen peruuttamisen 
olisi oltava mahdollista tapauksissa, joissa 
rikoksen uhri on esittänyt 
korvausvaatimuksen syylliselle ja joissa 
menetetyksi tuomitseminen estäisi 
mainitun korvausvaatimuksen 
täytäntöönpanon.

Or. de

Tarkistus 49
Sonia Alfano, Rita Borsellino, Monica Luisa Macovei
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Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 13 kappale

Komission teksti Tarkistus

(13) Käytäntö, jonka mukaan epäilty tai 
syytetty siirtää omaisuutensa asiasta 
tietoiselle kolmannelle osapuolelle 
välttääkseen sen menetetyksi 
tuomitsemisen, on yleinen ja lisääntyy 
jatkuvasti. Voimassa oleva unionin 
säädöskehys ei sisällä sitovia sääntöjä 
kolmansille siirretyn omaisuuden 
menetetyksi tuomitsemisesta. Sen vuoksi 
on yhä tarpeellisempaa mahdollistaa 
kolmansille siirretyn omaisuuden 
menetetyksi tuomitseminen, jota olisi 
yleensä sovellettava siinä tapauksessa, 
että syytetyllä ei ole omaisuutta, joka 
voitaisiin tuomita menetetyksi. Olisi
säädettävä, että kolmansille siirretyt varat 
olisi tietyin edellytyksin voitava tuomita 
menetetyiksi vasta sen jälkeen kun on 
todettu erityisiin tosiseikkoihin 
perustuvan arvioinnin perusteella, että 
tuomitun, epäillyn tai syytetyn 
omaisuuden menetetyksi tuomitseminen ei
todennäköisesti onnistu, tai silloin kun 
ainutlaatuisia esineitä on palautettava 
oikealle omistajalleen. Lisäksi olisi 
vilpittömässä mielessä toimivien 
kolmansien etujen suojelemiseksi 
säädettävä, että tällainen menetetyksi 
tuomitseminen on mahdollista vain siinä 
tapauksessa, että kolmas osapuoli tiesi tai 
hänen olisi pitänyt tietää, että omaisuus oli
peräisin rikoksesta tai että se oli siirretty 
hänelle menetetyksi tuomitsemisen 
välttämiseksi joko ilmaiseksi tai markkina-
arvoa alempaan hintaan.

(13) Käytäntö, jonka mukaan epäilty tai 
syytetty siirtää omaisuutensa asiasta 
tietoiselle kolmannelle osapuolelle 
välttääkseen sen menetetyksi 
tuomitsemisen, on yleinen ja lisääntyy 
jatkuvasti. Voimassa oleva unionin 
säädöskehys ei sisällä sitovia sääntöjä 
kolmansille siirretyn omaisuuden 
menetetyksi tuomitsemisesta. Sen vuoksi 
on yhä tarpeellisempaa mahdollistaa 
kolmansille siirretyn omaisuuden tai 
kolmannen hankkiman omaisuuden 
menetetyksi tuomitseminen. Vilpittömässä 
mielessä toimivien kolmansien etujen 
suojelemiseksi olisi säädettävä, että 
tällainen menetetyksi tuomitseminen on 
mahdollista vain siinä tapauksessa, että 
kolmas osapuoli tiesi tai hänen olisi pitänyt 
tietää, että rikoksentekovälineet ja
omaisuus olivat peräisin rikoksesta tai että 
ne oli siirretty hänelle menetetyksi 
tuomitsemisen välttämiseksi joko 
ilmaiseksi tai merkittävästi markkina-arvoa 
alempaan hintaan.

Or. en

Tarkistus 50
Josef Weidenholzer
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Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 13 kappale

Komission teksti Tarkistus

(13) Käytäntö, jonka mukaan epäilty tai 
syytetty siirtää omaisuutensa asiasta 
tietoiselle kolmannelle osapuolelle 
välttääkseen sen menetetyksi 
tuomitsemisen, on yleinen ja lisääntyy 
jatkuvasti. Voimassa oleva unionin 
säädöskehys ei sisällä sitovia sääntöjä 
kolmansille siirretyn omaisuuden 
menetetyksi tuomitsemisesta. Sen vuoksi 
on yhä tarpeellisempaa mahdollistaa 
kolmansille siirretyn omaisuuden 
menetetyksi tuomitseminen, jota olisi 
yleensä sovellettava siinä tapauksessa, että 
syytetyllä ei ole omaisuutta, joka voitaisiin 
tuomita menetetyksi. Olisi säädettävä, että 
kolmansille siirretyt varat olisi tietyin 
edellytyksin voitava tuomita menetetyiksi 
vasta sen jälkeen kun on todettu erityisiin 
tosiseikkoihin perustuvan arvioinnin 
perusteella, että tuomitun, epäillyn tai 
syytetyn omaisuuden menetetyksi 
tuomitseminen ei todennäköisesti onnistu, 
tai silloin kun ainutlaatuisia esineitä on 
palautettava oikealle omistajalleen. Lisäksi 
olisi vilpittömässä mielessä toimivien 
kolmansien etujen suojelemiseksi 
säädettävä, että tällainen menetetyksi 
tuomitseminen on mahdollista vain siinä 
tapauksessa, että kolmas osapuoli tiesi tai 
hänen olisi pitänyt tietää, että omaisuus oli 
peräisin rikoksesta tai että se oli siirretty 
hänelle menetetyksi tuomitsemisen 
välttämiseksi joko ilmaiseksi tai markkina-
arvoa alempaan hintaan.

(13) Käytäntö, jonka mukaan epäilty tai 
syytetty siirtää omaisuutensa asiasta 
tietoiselle kolmannelle osapuolelle 
välttääkseen sen menetetyksi 
tuomitsemisen, on yleinen ja lisääntyy 
jatkuvasti. Voimassa oleva unionin 
säädöskehys ei sisällä sitovia sääntöjä 
kolmansille siirretyn omaisuuden 
menetetyksi tuomitsemisesta. Sen vuoksi 
on yhä tarpeellisempaa mahdollistaa 
kolmansille siirretyn omaisuuden 
menetetyksi tuomitseminen, jota olisi 
yleensä sovellettava siinä tapauksessa, että 
syytetyllä ei ole omaisuutta, joka voitaisiin 
tuomita menetetyksi. Olisi säädettävä, että 
kolmansille siirretyt varat olisi tietyin 
edellytyksin voitava tuomita menetetyiksi 
vasta sen jälkeen kun on todettu erityisiin 
tosiseikkoihin perustuvan arvioinnin 
perusteella, että tuomitun, epäillyn tai 
syytetyn omaisuuden menetetyksi 
tuomitseminen ei todennäköisesti onnistu, 
tai silloin kun ainutlaatuisia esineitä on 
palautettava oikealle omistajalleen. Lisäksi 
olisi vilpittömässä mielessä toimivien 
kolmansien etujen suojelemiseksi 
säädettävä, että tällainen menetetyksi 
tuomitseminen on mahdollista vain siinä 
tapauksessa, että kolmas osapuoli tiesi tai 
hänen olisi pitänyt tietää, että omaisuus oli 
peräisin rikoksesta tai että se oli siirretty 
hänelle menetetyksi tuomitsemisen 
välttämiseksi joko ilmaiseksi tai markkina-
arvoa alempaan hintaan. Kolmansille 
siirretyt varat olisi voitava tuomita 
menetetyiksi silloin kun epäilty tai syytetty 
henkilö on alusta alkaen toiminut toisen 
luonnollisen henkilön tai oikeushenkilön 
asiamiehenä.

Or. de
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Tarkistus 51
Sonia Alfano, Rita Borsellino, Monica Luisa Macovei

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 13 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(13 a) Rikollisten järjestöjen ja vakavan 
rikollisuuden torjunnan tehostamiseksi 
jäsenvaltioiden olisi saatujen kokemusten 
perusteella sisällytettävä 
rikosoikeudelliseen järjestelmäänsä 
sellaisen toiminnan rankaiseminen, jolla 
omistusoikeus ja saatavuus siirretään 
vilpillisesti kolmansille osapuolille 
omaisuuden takavarikoinnin tai 
menetetyksi tuomitsemisen välttämiseksi.
Myös mainitun rikoksen tukemisesta olisi 
määrättävä asianmukainen rangaistus.

Or. en

Tarkistus 52
Emine Bozkurt

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 13 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(13 a) Kolmansille siirrettyjen varojen 
menetetyksi tuomitsemista koskevat 
säännöt ulotetaan koskemaan sekä 
luonnollisia henkilöitä että 
oikeushenkilöitä.

Or. en

Tarkistus 53
Sonia Alfano, Rita Borsellino, Monica Luisa Macovei

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 15 kappale
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Komission teksti Tarkistus

(15) Epäillyt tai syytetyt usein kätkevät 
omaisuutta koko rikosoikeudellisten 
menettelyjen ajan. Tämän vuoksi 
menettämisseuraamuksia ei voida panna 
täytäntöön, vaan niiden kohteena olevat 
henkilöt voivat edelleen nauttia 
omaisuudestaan sen jälkeen kun ovat 
suorittaneet rangaistuksensa. Tämän vuoksi 
on tarpeen mahdollistaa menetetyksi 
tuomittavan omaisuuden tarkka 
määrittäminen myös lainvoimaisen 
rikostuomion antamisen jälkeen, jotta 
menettämisseuraamukset voidaan panna 
täytäntöön täysimääräisesti tapauksissa, 
joissa omaisuutta ei alun perin ole löydetty 
lainkaan tai sitä ei ole löydetty riittävästi, 
jolloin menettämisseuraamusta ei ole voitu 
panna täytäntöön. Koska 
jäädyttämispäätöksellä rajoitetaan 
omistusoikeutta, tällaisia väliaikaisia 
toimenpiteitä ei pitäisi pitää voimassa 
kauemmin kuin on tarpeen sen 
varmistamiseksi, että kyseinen omaisuus 
on saatavilla mahdollista myöhempää 
menetetyksi tuomitsemista varten. Tämä 
saattaa edellyttää tuomioistuimen 
suorittamaa säännöllistä 
uudelleentarkastelua, jotta voidaan 
varmistaa, että toimenpiteiden tarkoitus eli 
omaisuuden hävittämisen estäminen, on 
edelleen pätevä.

(15) Epäillyt tai syytetyt usein kätkevät
omaisuutta koko rikosoikeudellisten 
menettelyjen ajan. Tämän vuoksi 
menettämisseuraamuksia ei voida panna 
täytäntöön, vaan niiden kohteena olevat 
henkilöt voivat edelleen nauttia 
omaisuudestaan sen jälkeen kun ovat 
suorittaneet rangaistuksensa. Tämän vuoksi 
on tarpeen mahdollistaa menetetyksi 
tuomittavan omaisuuden tarkka 
määrittäminen myös lainvoimaisen 
rikostuomion antamisen jälkeen, jotta 
menettämisseuraamukset voidaan panna 
täytäntöön täysimääräisesti tapauksissa, 
joissa omaisuutta ei alun perin ole löydetty 
lainkaan tai sitä ei ole löydetty riittävästi, 
jolloin menettämisseuraamusta ei ole voitu 
panna täytäntöön. Koska 
jäädyttämispäätöksellä rajoitetaan 
omistusoikeutta, tällaisia väliaikaisia 
toimenpiteitä ei pitäisi pitää voimassa 
kauemmin kuin on tarpeen sen 
varmistamiseksi, että kyseinen omaisuus 
on saatavilla mahdollista myöhempää 
menetetyksi tuomitsemista varten. Tämä 
saattaa tarvittaessa edellyttää 
tuomioistuimen suorittamaa säännöllistä 
uudelleentarkastelua, jotta voidaan 
varmistaa, että toimenpiteiden tarkoitus eli 
omaisuuden hävittämisen estäminen, on 
edelleen pätevä.

Or. en

Tarkistus 54
Rui Tavares

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 16 kappale

Komission teksti Tarkistus

(16) Omaisuutta, joka on jäädytetty (16) Omaisuutta, joka on jäädytetty 
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myöhempää menetetyksi tuomitsemista 
varten, olisi hallinnoitava asianmukaisella 
tavalla, jotta se ei menetä taloudellista 
arvoaan. Jäsenvaltioiden olisi toteutettava 
tällaisten menetysten välttämiseksi 
tarvittavat toimenpiteet, mukaan lukien 
omaisuuden myynti tai luovuttaminen.
Jäsenvaltioiden olisi toteutettava 
asianmukaiset toimenpiteet, esimerkiksi 
perustamalla kansallisia keskitettyjä 
varallisuudenhoitotoimistoja tai ottamalla 
käyttöön muita järjestelyjä (esimerkiksi jos 
tällaiset toiminnot on hajautettu) sen 
varmistamiseksi, että menetetyksi 
tuomitsemista varten jäädytettyjä varoja 
hallinnoidaan asianmukaisesti ja niiden 
arvo säilyttäen siihen asti, että 
lainkäyttöviranomaiset tekevät asiassa 
ratkaisun.

myöhempää menetetyksi tuomitsemista 
varten, olisi hallinnoitava asianmukaisella 
tavalla, jotta se ei menetä taloudellista 
arvoaan, jotta voidaan edistää sen 
sosiaalista uudelleen käyttöä ja välttää 
rikollisten uudelleen soluttautuminen.
Mainitusta syystä olisi hyödyllistä harkita 
eurooppalaisen rahaston perustamista 
hallinnoimaan osaa jäsenvaltioissa 
menetetyksi tuomituista varoista. Mainittu 
rahasto voisi sen jälkeen rahoittaa 
Euroopan unionin kansalaisten, 
yhdistysten, kansalaisjärjestöjen ja 
kansalaisyhteiskunnan muiden järjestöjen 
hankkeita, edistää takavarikoitujen 
varojen hyödyllistä sosiaalista 
uudelleenkäyttöä ja laajentaa Euroopan 
unionin demokraattisia toimia.
Jäsenvaltioiden olisi toteutettava tällaisten 
menetysten välttämiseksi ja sosiaalisten 
tavoitteiden edistämiseksi tarvittavat 
toimenpiteet, mukaan lukien omaisuuden 
myynti tai luovuttaminen. Jäsenvaltioiden 
olisi toteutettava asianmukaiset 
toimenpiteet, esimerkiksi perustamalla 
kansallisia keskitettyjä 
varallisuudenhoitotoimistoja tai ottamalla 
käyttöön muita järjestelyjä (esimerkiksi jos 
tällaiset toiminnot on hajautettu) sen 
varmistamiseksi, että menetetyksi 
tuomitsemista varten jäädytettyjä varoja 
hallinnoidaan asianmukaisesti ja niiden 
arvo säilyttäen siihen asti, että 
lainkäyttöviranomaiset tekevät asiassa 
ratkaisun.

Or. en

Tarkistus 55
Roberta Angelilli

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 16 kappale
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Komission teksti Tarkistus

(16) Omaisuutta, joka on jäädytetty 
myöhempää menetetyksi tuomitsemista 
varten, olisi hallinnoitava asianmukaisella
tavalla, jotta se ei menetä taloudellista 
arvoaan. Jäsenvaltioiden olisi toteutettava 
tällaisten menetysten välttämiseksi 
tarvittavat toimenpiteet, mukaan lukien 
omaisuuden myynti tai luovuttaminen.
Jäsenvaltioiden olisi toteutettava 
asianmukaiset toimenpiteet, esimerkiksi 
perustamalla kansallisia keskitettyjä 
varallisuudenhoitotoimistoja tai ottamalla 
käyttöön muita järjestelyjä (esimerkiksi jos 
tällaiset toiminnot on hajautettu) sen 
varmistamiseksi, että menetetyksi 
tuomitsemista varten jäädytettyjä varoja 
hallinnoidaan asianmukaisesti ja niiden 
arvo säilyttäen siihen asti, että 
lainkäyttöviranomaiset tekevät asiassa 
ratkaisun.

(16) Omaisuutta, joka on jäädytetty 
myöhempää menetetyksi tuomitsemista 
varten, olisi hallinnoitava asianmukaisella 
tavalla, jotta se ei menetä taloudellista 
arvoaan. Jäsenvaltioiden olisi toteutettava 
tällaisten menetysten välttämiseksi 
tarvittavat toimenpiteet, mukaan lukien 
omaisuuden myynti tai luovuttaminen.
Jäsenvaltioiden olisi toteutettava kaikki
asianmukaiset lainsäädännölliset ja muut
toimenpiteet, esimerkiksi perustamalla 
kansallisia keskitettyjä 
varallisuudenhoitotoimistoja tai ottamalla 
käyttöön muita järjestelyjä (esimerkiksi jos 
tällaiset toiminnot on hajautettu) sen 
varmistamiseksi, että menetetyksi 
tuomitsemista varten jäädytettyjä varoja 
hallinnoidaan asianmukaisesti ja niiden 
arvo säilyttäen siihen asti, että 
lainkäyttöviranomaiset tekevät asiassa 
ratkaisun.

Or. it

Tarkistus 56
Mario Borghezio

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 16 kappale

Komission teksti Tarkistus

(16) Omaisuutta, joka on jäädytetty 
myöhempää menetetyksi tuomitsemista 
varten, olisi hallinnoitava asianmukaisella 
tavalla, jotta se ei menetä taloudellista 
arvoaan. Jäsenvaltioiden olisi toteutettava 
tällaisten menetysten välttämiseksi 
tarvittavat toimenpiteet, mukaan lukien 
omaisuuden myynti tai luovuttaminen. 
Jäsenvaltioiden olisi toteutettava 
asianmukaiset toimenpiteet, esimerkiksi 
perustamalla kansallisia keskitettyjä 

(16) Omaisuutta, joka on jäädytetty 
myöhempää menetetyksi tuomitsemista 
varten, olisi hallinnoitava asianmukaisella
tavalla, jotta se ei menetä taloudellista 
arvoaan ja jotta työllisyysaste pysyy 
samana. Jäsenvaltioiden olisi toteutettava 
tällaisten menetysten välttämiseksi 
tarvittavat toimenpiteet, mukaan lukien 
omaisuuden myynti tai luovuttaminen. 
Jäsenvaltioiden olisi toteutettava 
asianmukaiset toimenpiteet, esimerkiksi 
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varallisuudenhoitotoimistoja tai ottamalla 
käyttöön muita järjestelyjä (esimerkiksi jos 
tällaiset toiminnot on hajautettu) sen 
varmistamiseksi, että menetetyksi 
tuomitsemista varten jäädytettyjä varoja 
hallinnoidaan asianmukaisesti ja niiden 
arvo säilyttäen siihen asti, että 
lainkäyttöviranomaiset tekevät asiassa 
ratkaisun.

perustamalla kansallisia keskitettyjä 
varallisuudenhoitotoimistoja tai ottamalla 
käyttöön muita järjestelyjä (esimerkiksi jos 
tällaiset toiminnot on hajautettu) sen 
varmistamiseksi, että menetetyksi 
tuomitsemista varten jäädytettyjä varoja 
hallinnoidaan asianmukaisesti ja niiden 
arvo säilyttäen siihen asti, että 
lainkäyttöviranomaiset tekevät asiassa 
ratkaisun.

Or. it

Tarkistus 57
Sonia Alfano, Rita Borsellino, Monica Luisa Macovei

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 16 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(16 a) Jotta kansalaisyhteiskunta voi 
konkreettisesti todeta järjestäytyneen 
rikollisuuden, mafiarikollisuus mukaan 
lukien, torjuntaa koskevien 
jäsenvaltioiden toimien tehokkuuden, 
järjestäytynyt rikollisuus mukaan lukien, 
ja että tuotot todella peritään rikollisilta, 
on välttämätöntä ottaa käyttöön yhteisiä 
toimia, jotta voidaan torjua 
rikollisjärjestöjen pyrkimykset ottaa 
uudelleen haltuunsa laittomasti hankittu 
omaisuus. Useiden jäsenvaltioiden 
parhaat käytänteet ovat osoittautuneet 
tehokkaiksi välineiksi:
varallisuudenhoitotoimistot tai vastaavat 
mekanismit, sekä takavarikoidun 
omaisuuden käyttäminen hankkeisiin, 
joilla ehkäistään rikollisuutta, sekä 
muihin institutionaalisiin tai julkisiin tai 
sosiaalisiin tarkoituksiin.

Or. en
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Tarkistus 58
Josef Weidenholzer

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 16 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(16 a) Menetetyksi tuomittu rikoshyöty 
olisi käytettävä yleisen edun mukaisiin ja 
sosiaalisiin tarkoituksiin.

Or. de

Tarkistus 59
Salvatore Iacolino

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 16 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(16a) Menetetyiksi tuomittujen varojen 
käyttäminen sosiaalisiin tarkoituksiin 
tukee ja pitää yllä laillisuuden kulttuurin 
levittämistä, rikosten uhrien avustamista 
ja järjestäytyneen rikollisuuden torjuntaa, 
millä luodaan "oikeamielisiä" 
mekanismeja, joiden täytäntöönpanosta 
voivat vastata kansalaisjärjestöt, jotka 
objektiivisia arviointiperusteita soveltaen 
edistävät alueen yhteiskunnallista, 
sosiaalista ja taloudellista kehittämistä.

Or. it

Perustelu

Jotkut jäsenvaltiot ovat jo soveltaneet menetetyiksi tuomitun omaisuuden käyttämistä 
yleishyödyllisiin tarkoituksiin suurella menestyksellä sekä yhteiskunnan kehittämisen että 
rikollisen toiminnan torjunnan yhteydessä

Tarkistus 60
Cornelis de Jong
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Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 17 kappale

Komission teksti Tarkistus

(17) Rikoshyödyn jäädyttämistä ja 
menetetyksi tuomitsemista koskevia 
luotettavia tietolähteitä on vähän. Tämän 
direktiivin arviointia varten olisi kerättävä 
vähimmäismäärä asianmukaista 
vertailukelpoista tilastotietoa varojen 
jäljittämisestä sekä niihin liittyvistä 
lainkäyttöviranomaisten toimista ja varojen 
myyntiin liittyvistä toimista.

(17) Rikoshyödyn jäädyttämistä ja 
menetetyksi tuomitsemista koskevia 
luotettavia tietolähteitä on vähän. Tämän 
direktiivin arviointia varten olisi kerättävä 
vähimmäismäärä asianmukaista 
vertailukelpoista tilastotietoa varojen 
jäljittämisestä sekä niihin liittyvistä 
lainkäyttöviranomaisten toimista ja varojen 
myyntiin liittyvistä toimista 
suhteellisuusperiaatetta noudattaen.

Or. en

Tarkistus 61
Sonia Alfano, Rita Borsellino, Monica Luisa Macovei

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 17 kappale

Komission teksti Tarkistus

(17) Rikoshyödyn jäädyttämistä ja 
menetetyksi tuomitsemista koskevia 
luotettavia tietolähteitä on vähän. Tämän 
direktiivin arviointia varten olisi kerättävä 
vähimmäismäärä asianmukaista 
vertailukelpoista tilastotietoa varojen 
jäljittämisestä sekä niihin liittyvistä 
lainkäyttöviranomaisten toimista ja varojen 
myyntiin liittyvistä toimista.

(17) Rikoshyödyn jäädyttämistä ja 
menetetyksi tuomitsemista koskevia 
luotettavia tietolähteitä on vähän. Tämän 
direktiivin arviointia varten olisi kerättävä 
vähimmäismäärä asianmukaista 
vertailukelpoista tilastotietoa varojen 
jäljittämisestä sekä niihin liittyvistä 
lainkäyttöviranomaisten toimista ja
varainhoitoon ja varojen myyntiin 
liittyvistä toimista.

Or. en

Tarkistus 62
Mario Borghezio

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 17 kappale
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Komission teksti Tarkistus

(17) Rikoshyödyn jäädyttämistä ja 
menetetyksi tuomitsemista koskevia 
luotettavia tietolähteitä on vähän. Tämän 
direktiivin arviointia varten olisi kerättävä 
vähimmäismäärä asianmukaista 
vertailukelpoista tilastotietoa varojen 
jäljittämisestä sekä niihin liittyvistä 
lainkäyttöviranomaisten toimista ja varojen
myyntiin liittyvistä toimista.

(17) Rikoshyödyn jäädyttämistä ja 
menetetyksi tuomitsemista koskevia 
luotettavia tietolähteitä on vähän. Tämän 
direktiivin arviointia varten olisi kerättävä 
riittävä määrä asianmukaista 
vertailukelpoista tilastotietoa varojen 
jäljittämisestä sekä niihin liittyvistä 
lainkäyttöviranomaisten toimista ja varojen 
myyntiin liittyvistä toimista.

Or. it

Tarkistus 63
Emine Bozkurt

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 17 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(17 a) Tarkoituksena olisi pitää kirjaa 
rikosten välittömien tai välillisten uhrien 
hyväksi käytetyn omaisuuden arvosta.

Or. en

Tarkistus 64
Cornelis de Jong

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 18 kappale

Komission teksti Tarkistus

(18) Tässä direktiivissä kunnioitetaan 
perusoikeuksia ja noudatetaan Euroopan 
unionin perusoikeuskirjassa tunnustettuja 
periaatteita, joita ovat muun muassa 
omistusoikeus, oikeus yksityis- ja perhe-
elämän kunnioittamiseen, oikeus 

(18) Tässä direktiivissä kunnioitetaan 
perusoikeuksia ja noudatetaan Euroopan 
ihmisoikeussopimuksessa, Euroopan 
ihmisoikeustuomioistuimen 
oikeuskäytännössä ja Euroopan unionin 
perusoikeuskirjassa tunnustettuja 
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henkilötietojen suojaan, oikeus 
tehokkaisiin oikeussuojakeinoihin ja 
oikeudenmukaiseen oikeudenkäyntiin, 
syyttömyysolettama ja oikeus 
puolustukseen, oikeus olla joutumatta 
syytetyksi tai rangaistuksi 
oikeudenkäynnissä kahdesti samasta 
rikoksesta sekä laillisuusperiaate ja 
rikoksista määrättävien rangaistusten 
oikeasuhteisuuden periaate. Tämä 
direktiivi on pantava täytäntöön näiden 
oikeuksien ja periaatteiden mukaisesti.

periaatteita, joita ovat muun muassa 
omistusoikeus, oikeus yksityis- ja perhe-
elämän kunnioittamiseen, oikeus 
henkilötietojen suojaan, oikeus 
tehokkaisiin oikeussuojakeinoihin ja 
oikeudenmukaiseen oikeudenkäyntiin, 
syyttömyysolettama ja oikeus 
puolustukseen, oikeus olla joutumatta 
syytetyksi tai rangaistuksi 
oikeudenkäynnissä kahdesti samasta 
rikoksesta sekä laillisuusperiaate ja 
rikoksista määrättävien rangaistusten 
oikeasuhteisuuden periaate. Tämä 
direktiivi on pantava täytäntöön näiden 
oikeuksien ja periaatteiden mukaisesti.

Or. en

Tarkistus 65
Sonia Alfano, Rita Borsellino, Monica Luisa Macovei

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 18 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(18 a) Jotkut jäsenvaltiot ovat jo ottaneet 
onnistuneesti käyttöön muita kuin 
tuomioon perustuvia menetetyksi 
tuomitsemisen järjestelmiä. Itse asiassa 
Euroopan ihmisoikeustuomioistuin ei ole 
koskaan katsonut, että henkilöiden 
omaisuuden menetetyksi tuomitseminen 
loukkaisi Euroopan unionin 
perusoikeuskirjassa ja Euroopan 
ihmisoikeussopimuksessa suojattuja 
perusoikeuksia.

Or. en

Tarkistus 66
Mariya Gabriel
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Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 19 kappale

Komission teksti Tarkistus

(19) Tällä direktiivillä säädettävät 
toimenpiteet vaikuttavat olennaisesti 
yksilöiden oikeuksiin, eivätkä ainoastaan 
epäiltyjen tai syytettyjen vaan myös 
syytetoimien ulkopuolelle jäävien 
kolmansien oikeuksiin. Sen vuoksi on 
tarpeen säätää erityisistä takeista ja 
oikeussuojakeinoista, jotta voidaan turvata 
perusoikeudet tämän direktiivin säännösten 
täytäntöönpanon yhteydessä.

(19) Tällä direktiivillä säädettävät 
toimenpiteet vaikuttavat olennaisesti 
yksilöiden oikeuksiin, eivätkä ainoastaan 
epäiltyjen tai syytettyjen vaan myös 
syytetoimien ulkopuolelle jäävien 
kolmansien oikeuksiin. Sen vuoksi on 
tarpeen säätää kaikista tarvittavista
takeista ja oikeussuojakeinoista, jotta 
voidaan turvata perusoikeudet tämän 
direktiivin säännösten täytäntöönpanon 
yhteydessä.

Or. en

Tarkistus 67
Sonia Alfano, Rita Borsellino, Monica Luisa Macovei

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 20 kappale

Komission teksti Tarkistus

(20) Koska jäsenvaltiot eivät voi riittävällä 
tavalla saavuttaa tämän direktiivin 
tavoitetta eli menetetyksi tuomitsemisen 
helpottamista rikosasioissa, vaan tämä 
tavoite voidaan saavuttaa paremmin 
unionin tasolla, unioni voi toteuttaa 
toimenpiteitä Euroopan unionista tehdyn 
sopimuksen 5 artiklassa vahvistetun 
toissijaisuusperiaatteen mukaisesti.
Mainitussa artiklassa vahvistetun 
suhteellisuusperiaatteen mukaisesti tässä 
direktiivissä ei ylitetä sitä, mikä on tarpeen 
tämän tavoitteen saavuttamiseksi.

(20) Koska jäsenvaltiot eivät voi riittävällä 
tavalla saavuttaa tämän direktiivin 
tavoitetta eli menetetyksi tuomitsemisen 
helpottamista, vaan tämä tavoite voidaan 
saavuttaa paremmin unionin tasolla, unioni 
voi toteuttaa toimenpiteitä Euroopan 
unionista tehdyn sopimuksen 5 artiklassa 
vahvistetun toissijaisuusperiaatteen 
mukaisesti. Mainitussa artiklassa 
vahvistetun suhteellisuusperiaatteen 
mukaisesti tässä direktiivissä ei ylitetä sitä, 
mikä on tarpeen tämän tavoitteen 
saavuttamiseksi.

Or. en
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Tarkistus 68
Sonia Alfano, Rita Borsellino, Monica Luisa Macovei

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Tässä direktiivissä vahvistetaan 
vähimmäissäännöt, joiden nojalla omaisuus 
voidaan jäädyttää sen mahdollista 
myöhempää menetetyksi tuomitsemista 
varten tai tuomita menetetyksi rikosasian 
yhteydessä.

Tässä direktiivissä vahvistetaan 
vähimmäissäännöt, joiden nojalla omaisuus 
voidaan takavarikoida tai jäädyttää sen 
mahdollista myöhempää menetetyksi 
tuomitsemista varten tai tuomita 
menetetyksi rikosasian yhteydessä ja ilman 
rikostuomiota ja päättää takavarikoidun 
omaisuuden hallinnasta ja 
luovuttamisesta.

Or. en

Tarkistus 69
Sonia Alfano, Rita Borsellino, Monica Luisa Macovei

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Tämä direktiivi ei rajoita jäsenvaltioiden 
käynnistämiä tuomioistuinmenettelyjä, 
joilla jäsenvaltiot voivat tuomita syyllisen 
osapuolen omaisuuden menetetyksi.

Or. en

Tarkistus 70
Alexander Alvaro, Renate Weber

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

(1) 'rikoshyödyllä' rikoksista koituvaa (1) 'rikoshyödyllä' rikoksista koituvaa 
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taloudellista etuutta; se voi muodostua 
mistä tahansa omaisuudesta, ja siihen 
kuuluvat minkä tahansa rikoksesta suoraan 
saadun hyödyn myöhempi 
uudelleensijoittaminen tai muuntaminen 
epäillyn tai syytetyn toimesta ja mitkä 
tahansa arvostettavissa olevat edut;

välitöntä taloudellista etuutta; se voi 
muodostua mistä tahansa omaisuudesta, ja 
siihen kuuluvat minkä tahansa rikoksesta 
suoraan saadun hyödyn myöhempi 
uudelleensijoittaminen tai muuntaminen 
epäillyn tai syytetyn toimesta ja mitkä 
tahansa arvostettavissa olevat edut;

Or. en

Tarkistus 71
Rui Tavares

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

(1) 'rikoshyödyllä' rikoksista koituvaa 
taloudellista etuutta; se voi muodostua 
mistä tahansa omaisuudesta, ja siihen 
kuuluvat minkä tahansa rikoksesta suoraan 
saadun hyödyn myöhempi 
uudelleensijoittaminen tai muuntaminen 
epäillyn tai syytetyn toimesta ja mitkä 
tahansa arvostettavissa olevat edut;

(1) 'rikoshyödyllä' rikoksista koituvaa 
välitöntä taloudellista etuutta; se voi 
muodostua mistä tahansa omaisuudesta, ja 
siihen kuuluvat minkä tahansa rikoksesta 
suoraan saadun hyödyn myöhempi 
uudelleensijoittaminen tai muuntaminen 
epäillyn tai syytetyn toimesta ja mitkä 
tahansa arvostettavissa olevat edut;

Or. en

Perustelu

Rikoshyödyn määrittäminen "rikoksista koituvaksi taloudelliseksi etuudeksi" on 
epämääräinen ja heikko määritelmä, eikä se mahdollista menetetyksi tuomitun taloudellisen 
etuuden yhtenäistä ja yhdenmukaista määrittämistä. Tämä saattaa johtaa merkittäviin 
eroavaisuuksiin menetetyiksi tuomituissa summissa. Jotkut jäsenvaltiot saattavat tuomita 
menetetyksi rikoshyödyn tai sitä vastaavan, toiset jäsenvaltiot saattavat tuomita menetetyksi 
myös muusta kuin rikollisesta toiminnasta saadun hyödyn.

Tarkistus 72
Zbigniew Ziobro

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 1 kohta – 1 alakohta
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Komission teksti Tarkistus

(1) 'rikoshyödyllä' rikoksista koituvaa 
taloudellista etuutta; se voi muodostua 
mistä tahansa omaisuudesta, ja siihen 
kuuluvat minkä tahansa rikoksesta suoraan 
saadun hyödyn myöhempi 
uudelleensijoittaminen tai muuntaminen 
epäillyn tai syytetyn toimesta ja mitkä 
tahansa arvostettavissa olevat edut;

(1) 'rikoshyödyllä' rikoksista koituvaa 
välitöntä tai välillistä taloudellista etuutta;
se voi muodostua mistä tahansa 
omaisuudesta, ja siihen kuuluvat minkä 
tahansa rikoksesta suoraan saadun hyödyn 
myöhempi uudelleensijoittaminen tai 
muuntaminen epäillyn tai syytetyn 
toimesta ja mitkä tahansa arvostettavissa 
olevat edut;

Or. pl

Tarkistus 73
Emine Bozkurt

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

(1) 'rikoshyödyllä' rikoksista koituvaa 
taloudellista etuutta; se voi muodostua 
mistä tahansa omaisuudesta, ja siihen 
kuuluvat minkä tahansa rikoksesta suoraan 
saadun hyödyn myöhempi 
uudelleensijoittaminen tai muuntaminen 
epäillyn tai syytetyn toimesta ja mitkä 
tahansa arvostettavissa olevat edut;

(1) 'rikoshyödyllä' rikoksista koituvaa 
välitöntä tai välillistä taloudellista etuutta;
se voi muodostua mistä tahansa 
omaisuudesta, ja siihen kuuluvat minkä 
tahansa rikoksesta suoraan saadun hyödyn 
myöhempi uudelleensijoittaminen tai 
muuntaminen epäillyn tai syytetyn 
toimesta ja mitkä tahansa arvostettavissa 
olevat edut;

Or. en

Tarkistus 74
Zbigniew Ziobro

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

(2) 'omaisuudella' kaikkea aineellista tai (2) 'omaisuudella' kaikkea aineellista tai 
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aineetonta, irtainta tai kiinteää omaisuutta 
sekä oikeudellisia asiakirjoja ja välineitä, 
joilla todistetaan omistusoikeus tai muu 
oikeus tällaiseen omaisuuteen;

aineetonta, irtainta tai kiinteää omaisuutta 
sekä oikeudellisia asiakirjoja ja välineitä, 
joilla todistetaan omistusoikeus tai muu 
oikeus tällaiseen omaisuuteen ja puolison 
kanssa yhteisesti omistettuun 
omaisuuteen;

Or. pl

Tarkistus 75
Alexander Alvaro, Renate Weber

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 1 kohta – 4 alakohta

Komission teksti Tarkistus

(4) 'menetetyksi tuomitsemisella' 
tuomioistuimen oikeudenkäynnissä 
rikoksen perusteella määräämää 
rangaistusta tai toimenpidettä, jolla 
omaisuus määrätään lopullisesti 
menetetyksi;

(4) 'menetetyksi tuomitsemisella'
tuomioistuimen oikeudenkäynnissä 
rikoksen perusteella määräämää 
toimenpidettä, jolla omaisuus määrätään 
lopullisesti menetetyksi;

Or. en

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

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 1 kohta – 4 alakohta

Komission teksti Tarkistus

(4) 'menetetyksi tuomitsemisella' 
tuomioistuimen oikeudenkäynnissä 
rikoksen perusteella määräämää 
rangaistusta tai toimenpidettä, jolla 
omaisuus määrätään lopullisesti 
menetetyksi;

(4) 'menetetyksi tuomitsemisella' 
tuomioistuimen rikosoikeudenkäynnissä 
tai rikoksen perusteella määräämää 
toimenpidettä, jolla omaisuus määrätään 
lopullisesti menetetyksi;

Or. de
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Perustelu

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.

(Perustelua ei ole käännetty, koska sen pituus ylittää sallitun merkkimäärän.)

Tarkistus 77
Sonia Alfano, Rita Borsellino, Monica Luisa Macovei

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 1 kohta – 4 alakohta

Komission teksti Tarkistus

(4) 'menetetyksi tuomitsemisella' 
tuomioistuimen oikeudenkäynnissä 
rikoksen perusteella määräämää 
rangaistusta tai toimenpidettä, jolla
omaisuus määrätään lopullisesti 
menetetyksi;

(4) 'menetetyksi tuomitsemisella' 
tuomioistuimen oikeudenkäynnissä 
määräämää rangaistusta tai toimenpidettä, 
jolla omaisuus määrätään lopullisesti 
menetetyksi;

Or. en

Tarkistus 78
Sonia Alfano, Rita Borsellino, Monica Luisa Macovei

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 1 kohta – 5 alakohta

Komission teksti Tarkistus

(5) 'jäädyttämisellä' omaisuuden 
luovuttamisen, tuhoamisen, muuntamisen, 
hallinnan siirron tai siirtämisen väliaikaista 
kieltoa tai omaisuuden väliaikaista 
haltuunottoa tai määräysvaltaan ottamista;

(5) 'jäädyttämisellä' ja takavarikoinnilla
omaisuuden luovuttamisen, tuhoamisen, 
muuntamisen, hallinnan siirron tai 
siirtämisen väliaikaista kieltoa tai 
omaisuuden väliaikaista haltuunottoa tai 
määräysvaltaan ottamista;
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Or. en

Tarkistus 79
Sonia Alfano, Rita Borsellino, Monica Luisa Macovei

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 1 kohta – 6 a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

6 a) sekä kaikissa muissa oikeudellisissa 
välineissä tarkoitettuja rikoksia, jos näissä 
välineissä säädetään erityisesti, että tätä 
direktiiviä sovelletaan niissä 
yhdenmukaistettuihin rikoksiin.

Or. en

Tarkistus 80
Emine Bozkurt

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 1 kohta – 6 alakohta – k a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

k a) sekä kaikissa myöhemmissä 
oikeudellisissa välineissä, joilla rikosten 
määritelmät on yhdenmukaistettu koko 
EU:n alueella

Or. en

Tarkistus 81
Sarah Ludford

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 1 kohta – 6 a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(6 a) "asiaomaisella henkilöllä" henkilöä, 
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johon syytetyn tai tuomitun henkilön 
varojen jäädyttäminen tai menetetyksi 
tuomitseminen vaikuttaa suoraan.

Or. en

Tarkistus 82
Petru Constantin Luhan

Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Kunkin jäsenvaltion on toteutettava 
tarvittavat toimenpiteet, jotta se voi 
tuomita rikoksentekovälineet ja 
rikoshyödyn joko kokonaan tai osittain
menetetyiksi rikoksen vuoksi annetun 
lainvoimaisen tuomion antamisen 
perusteella.

1. Kunkin jäsenvaltion on toteutettava 
tarvittavat toimenpiteet, jotta se voi 
tuomita kaikki rikoksentekovälineet ja 
rikoshyödyn menetetyiksi rikoksen vuoksi 
annetun lainvoimaisen tuomion antamisen 
perusteella.

Or. ro

Tarkistus 83
Sonia Alfano, Rita Borsellino, Monica Luisa Macovei

Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Kunkin jäsenvaltion on toteutettava 
tarvittavat toimenpiteet, jotta se voi 
tuomita rikoksentekovälineet ja 
rikoshyödyn joko kokonaan tai osittain 
menetetyiksi rikoksen vuoksi annetun 
lainvoimaisen tuomion antamisen 
perusteella.

1. Kunkin jäsenvaltion on toteutettava 
tarvittavat toimenpiteet, jotta 
oikeusviranomaiset voivat tuomita 
rikoksentekovälineet ja rikoshyödyn tai
omaisuuden, jonka arvo vastaa mainittuja 
rikoksentekovälineitä ja mainitun 
rikoshyötyä joko kokonaan tai osittain 
menetetyiksi rikoksen vuoksi annetun 
lainvoimaisen tuomion antamisen 
perusteella.

Or. en
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Tarkistus 84
Mariya Gabriel

Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Kunkin jäsenvaltion on toteutettava 
tarvittavat toimenpiteet, jotta se voi 
tuomita rikoksentekovälineet ja 
rikoshyödyn joko kokonaan tai osittain 
menetetyiksi rikoksen vuoksi annetun 
lainvoimaisen tuomion antamisen 
perusteella.

1. Kunkin jäsenvaltion on toteutettava 
tarvittavat toimenpiteet, jotta vain 
oikeusviranomaiset voivat tuomita 
rikoksentekovälineet ja rikoshyödyn joko 
kokonaan tai osittain menetetyiksi rikoksen 
vuoksi annetun lainvoimaisen tuomion 
antamisen perusteella.

Or. en

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

Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Kunkin jäsenvaltion on toteutettava 
tarvittavat toimenpiteet, jotta se voi 
tuomita rikoksentekovälineet ja 
rikoshyödyn joko kokonaan tai osittain 
menetetyiksi rikoksen vuoksi annetun 
lainvoimaisen tuomion antamisen 
perusteella.

1. Kunkin jäsenvaltion on toteutettava 
tarvittavat toimenpiteet, jotta 
oikeusviranomaiset tai tuomioistuimen
valtuuttamat oikeusviranomaiset voivat
tuomita rikoksentekovälineet ja 
rikoshyödyn joko kokonaan tai osittain 
menetetyiksi rikoksen vuoksi annetun 
lainvoimaisen tuomion antamisen 
perusteella.

Or. de

Tarkistus 86
Roberta Angelilli
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Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Kunkin jäsenvaltion on toteutettava 
tarvittavat toimenpiteet, jotta se voi 
tuomita rikoksentekovälineet ja 
rikoshyödyn joko kokonaan tai osittain 
menetetyiksi rikoksen vuoksi annetun 
lainvoimaisen tuomion antamisen 
perusteella.

1. Kunkin jäsenvaltion on toteutettava 
tarvittavat toimenpiteet, jotta se voi 
tuomita rikoksentekovälineet, omaisuuden
ja rikoshyödyn joko kokonaan tai osittain 
menetetyiksi rikoksen vuoksi annetun 
lainvoimaisen tuomion antamisen 
perusteella.

Or. it

Tarkistus 87
Sonia Alfano, Rita Borsellino, Monica Luisa Macovei

Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Kunkin jäsenvaltion on toteutettava 
tarvittavat toimenpiteet, jotta se voi 
tuomita rikoshyödyn arvoa vastaavan 
omaisuuden menetetyksi rikoksen vuoksi 
annetun lainvoimaisen tuomion 
antamisen perusteella.

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 88
Mariya Gabriel

Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Kunkin jäsenvaltion on toteutettava 
tarvittavat toimenpiteet, jotta se voi tuomita 
rikoshyödyn arvoa vastaavan omaisuuden 
menetetyksi rikoksen vuoksi annetun 

2. Kunkin jäsenvaltion on toteutettava 
tarvittavat toimenpiteet, jotta 
oikeusviranomaiset voivat tuomita 
rikoshyödyn arvoa vastaavan omaisuuden 
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lainvoimaisen tuomion antamisen 
perusteella.

menetetyksi rikoksen vuoksi annetun 
lainvoimaisen tuomion antamisen 
perusteella, jos 1 kohdassa tarkoitettu 
menetetyksi tuomitseminen ei ole 
mahdollinen.

Or. en

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

Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Kunkin jäsenvaltion on toteutettava 
tarvittavat toimenpiteet, jotta se voi tuomita 
rikoshyödyn arvoa vastaavan omaisuuden 
menetetyksi rikoksen vuoksi annetun 
lainvoimaisen tuomion antamisen 
perusteella.

2. Kunkin jäsenvaltion on toteutettava 
tarvittavat toimenpiteet, jotta 
oikeusviranomaiset tai tuomioistuimen 
valtuuttamat oikeusviranomaiset voivat 
toimivaltuuksiensa puitteissa tuomita 
rikoshyödyn arvoa vastaavan omaisuuden 
menetetyksi rikoksen vuoksi annetun 
lainvoimaisen tuomion antamisen 
perusteella, jos 1 kohdassa tarkoitettu 
menetetyksi tuomitseminen ei ole 
mahdollinen.

Or. de

Tarkistus 90
Roberta Angelilli

Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Kunkin jäsenvaltion on toteutettava 
tarvittavat toimenpiteet, jotta se voi 
tuomita rikoshyödyn arvoa vastaavan 
omaisuuden menetetyksi rikoksen vuoksi 
annetun lainvoimaisen tuomion antamisen 
perusteella.

2. Kunkin jäsenvaltion on toteutettava 
tarvittavat toimenpiteet, jotta se voi 
tuomita rikoksen hyötyä, tuottoa tai arvoa 
vastaavan omaisuuden menetetyksi 
rikoksen vuoksi annetun lainvoimaisen 
tuomion antamisen perusteella.
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Or. it

Tarkistus 91
Zbigniew Ziobro

Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Kunkin jäsenvaltion on toteutettava 
tarvittavat toimenpiteet, jotta se voi 
tuomita rikoshyödyn arvoa vastaavan 
omaisuuden menetetyksi rikoksen vuoksi 
annetun lainvoimaisen tuomion antamisen 
perusteella.

2. Kunkin jäsenvaltion on toteutettava 
tarvittavat toimenpiteet, jotta se voi 
tuomita rikoshyödyn arvoa vastaavan 
omaisuuden menetetyksi rikoksen vuoksi 
annetun lainvoimaisen tuomion antamisen 
perusteella. Omaisuutta ei tuomita 
menetetyksi osittain tai kokonaan, jos 
materiaalinen rikoshyöty tai rikoshyödyn 
arvoa vastaava omaisuus on määrätty 
palautettavaksi vahingon kärsineelle tai 
toiselle toimijalle.

Or. pl

Tarkistus 92
Zbigniew Ziobro

Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – 2 kohta – 1 alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1. Kun annetaan tuomio, jonka 
seurauksena tekijä on saattanut 
välillisesti hankkia merkittävän 
materiaalisen tuoton, omaisuuden, jonka 
syyllinen on ottanut haltuunsa tai jota 
koskevan omistusoikeuden syyllinen on 
saanut rikoksen yhteydessä tai sen 
hankkinut, ennen tuomion – myös 
tuomion, joka ei ole sitova – julistamista, 
katsotaan olevan rikoksen materiaalista 
tuottoa, ellei syyllinen tai muu 
asianosainen osapuoli pysty todistamaan, 
että omaisuus on laillista alkuperää ja 
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että se on hankittu laillisesti.

Or. pl

Tarkistus 93
Cornelis de Jong

Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. Kunkin jäsenvaltion on toteutettava 
tarvittavat toimenpiteet, jotta 
oikeusviranomaiset voivat tuomita 
epäillyn varat menetetyksi ilman 
rikostuomiota, jos tuomioistuin pitää 
todennäköisenä, että asiaomaisen epäillyn 
varat edustavat suoraan tai välillisesti 
rikollisella toiminnalla hankittuja varoja 
tai että niitä aiotaan käyttää rikolliseen 
tarkoitukseen.

Or. en

Tarkistus 94
Sarah Ludford

Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. Kunkin jäsenvaltion on toteutettava 
tarvittavat toimenpiteet, jotta 
oikeusviranomaiset voivat ilman 
rikostuomiota tuomita menetetyksi 
rikoksentekovälineet ja rikoshyödyn, joka 
on hankittu rikosoikeudessa tarkoitetulla 
laittomalla toiminnalla, jos tuomioistuin 
pitää todennäköisenä, että lainvastaiseen 
käyttäytymiseen on syyllistytty. Tätä 
kehystä ei sovelleta jäsenvaltioihin, joilla 
on siviilioikeudelliset 
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takavarikointivaltuudet, jotka 
mahdollistavat menetetyksi tuomitsemisen 
ilman rikostuomiota.

Or. en

Perustelu

Tarkistus varmistaa siviilioikeudelliset menetetyksi tuomitsemisen valtuudet jäsenvaltioissa, 
joissa eivät ole mahdollisuutta rikosoikeudelliseen menettelyyn.

Tarkistus 95
Josef Weidenholzer

Ehdotus direktiiviksi
3 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3 a artikla
Korvausvaatimus

Kukin jäsenvaltio ryhtyy tarvittaviin 
toimiin loukattujen osapuolten 
korvausvaatimusten huomion ottamisen 
varmistamiseksi.

Or. de

Tarkistus 96
Sonia Alfano, Rita Borsellino, Monica Luisa Macovei

Ehdotus direktiiviksi
4 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Kunkin jäsenvaltion on toteutettava 
tarvittavat toimenpiteet, jotta se voi tuomita 
rikoksesta tuomitulle kuuluvan omaisuuden 
joko kokonaan tai osittain menetetyksi 
siinä tapauksessa, että tuomioistuin katsoo 
erityisten tosiseikkojen perusteella, että on 
huomattavasti todennäköisempää, että 

1. Kunkin jäsenvaltion on toteutettava 
tarvittavat toimenpiteet, jotta toimivaltaiset 
viranomaiset voivat tuomita rikoksesta 
tuomitulle kuuluvan omaisuuden joko 
kokonaan tai osittain menetetyksi siinä 
tapauksessa, että omaisuuden arvo ei ole 
oikeassa suhteessa tuomitun henkilön 
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tuomittu on hankkinut kyseisen 
omaisuuden muiden vastaavien rikosten 
kuin muun toiminnan avulla.

laillisiin tuloihin, ja että tuomioistuimen 
mukaan on perusteltua olettaa, että 
asianomainen omaisuus on hankittu 
laittomasti.

Or. en

Tarkistus 97
Alexander Alvaro, Renate Weber

Ehdotus direktiiviksi
4 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Kunkin jäsenvaltion on toteutettava 
tarvittavat toimenpiteet, jotta se voi 
tuomita rikoksesta tuomitulle kuuluvan 
omaisuuden joko kokonaan tai osittain 
menetetyksi siinä tapauksessa, että 
tuomioistuin katsoo erityisten tosiseikkojen 
perusteella, että on huomattavasti 
todennäköisempää, että tuomittu on 
hankkinut kyseisen omaisuuden muiden 
vastaavien rikosten kuin muun toiminnan 
avulla.

1. Kunkin jäsenvaltion on toteutettava 
tarvittavat toimenpiteet, jotta se voi 
tuomita rikoksesta tuomitulle kuuluvan 
omaisuuden joko kokonaan tai osittain 
menetetyksi siinä tapauksessa, että 
tuomioistuin katsoo erityisten tosiseikkojen 
ja kaikkien todisteiden täydellisen 
tutkimisen perusteella, että on 
huomattavasti todennäköisempää, että 
tuomittu on hankkinut kyseisen 
omaisuuden muiden vastaavien rikosten 
kuin muun toiminnan avulla.

Or. en

Tarkistus 98
Petru Constantin Luhan

Ehdotus direktiiviksi
4 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Kunkin jäsenvaltion on toteutettava 
tarvittavat toimenpiteet, jotta se voi 
tuomita rikoksesta tuomitulle kuuluvan 
omaisuuden joko kokonaan tai osittain
menetetyksi siinä tapauksessa, että 
tuomioistuin katsoo erityisten tosiseikkojen 

1. Kunkin jäsenvaltion on toteutettava 
tarvittavat toimenpiteet, jotta se voi 
tuomita rikoksesta tuomitulle kuuluvan 
kaiken omaisuuden menetetyksi siinä 
tapauksessa, että tuomioistuin katsoo 
erityisten tosiseikkojen perusteella, että on 
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perusteella, että on huomattavasti 
todennäköisempää, että tuomittu on 
hankkinut kyseisen omaisuuden muiden 
vastaavien rikosten kuin muun toiminnan 
avulla.

huomattavasti todennäköisempää, että 
tuomittu on hankkinut kyseisen 
omaisuuden muiden vastaavien rikosten 
eikä minkään muun toiminnan avulla.

Or. ro

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

Ehdotus direktiiviksi
4 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Kunkin jäsenvaltion on toteutettava 
tarvittavat toimenpiteet, jotta se voi 
tuomita rikoksesta tuomitulle kuuluvan 
omaisuuden joko kokonaan tai osittain 
menetetyksi siinä tapauksessa, että 
tuomioistuin katsoo erityisten tosiseikkojen 
perusteella, että on huomattavasti 
todennäköisempää, että tuomittu on 
hankkinut kyseisen omaisuuden muiden 
vastaavien rikosten kuin muun toiminnan 
avulla.

1. Kunkin jäsenvaltion on toteutettava 
tarvittavat toimenpiteet, jotta se voi 
tuomita rikoksesta tuomitulle kuuluvan 
omaisuuden joko kokonaan tai osittain 
menetetyksi siinä tapauksessa, että 
tuomioistuin on erityisten tosiseikkojen ja 
kaikkien todisteiden täydellisen tutkimisen 
perusteella vakuuttunut siitä, että tuomittu 
on hankkinut kyseisen omaisuuden muiden 
vastaavien rikosten kuin muun toiminnan 
avulla.

Or. de

Perustelu

Omistusoikeus tarkoittaa sitä, että muussa kuin tuomioon perustuvassa menetetyksi 
tuomitsemisessa on noudatettava tiukkoja perustuslaillisia normeja. Edellä mainittu on 
perustuslaillisten normien mukaista vain silloin, kun tuomioistuin on vakuuttunut 
alkuperäisen kohteen rikollisesta alkuperästä kaiken todistusaineiston perusteellisen 
tutkimisen perusteella. Nimenomaisen rikoksen määrittäminen ei ole välttämätöntä.
Tuomioistuimen on kuitenkin oltava vähintään vakuuttunut omaisuuden rikollisesta 
alkuperästä.

Tarkistus 100
Rui Tavares

Ehdotus direktiiviksi
4 artikla – 1 kohta
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Komission teksti Tarkistus

1. Kunkin jäsenvaltion on toteutettava 
tarvittavat toimenpiteet, jotta se voi 
tuomita rikoksesta tuomitulle kuuluvan 
omaisuuden joko kokonaan tai osittain 
menetetyksi siinä tapauksessa, että 
tuomioistuin katsoo erityisten tosiseikkojen 
perusteella, että on huomattavasti 
todennäköisempää, että tuomittu on 
hankkinut kyseisen omaisuuden muiden 
vastaavien rikosten kuin muun toiminnan 
avulla.

1. Kunkin jäsenvaltion on toteutettava 
tarvittavat toimenpiteet, jotta se voi 
tuomita rikoksesta tuomitulle kuuluvan 
omaisuuden joko kokonaan tai osittain 
menetetyksi siinä tapauksessa, että 
tuomioistuin katsoo erityisten tosiseikkojen 
ja kaikkien todisteiden täydellisen 
tutkimisen perusteella, että tuomittu on 
hankkinut kyseisen omaisuuden muiden 
vastaavien rikosten kuin muun toiminnan 
avulla.

Or. en

Tarkistus 101
Véronique Mathieu

Ehdotus direktiiviksi
4 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Kunkin jäsenvaltion on toteutettava 
tarvittavat toimenpiteet, jotta se voi 
tuomita rikoksesta tuomitulle kuuluvan 
omaisuuden joko kokonaan tai osittain 
menetetyksi siinä tapauksessa, että 
tuomioistuin katsoo erityisten tosiseikkojen 
perusteella, että on huomattavasti 
todennäköisempää, että tuomittu on 
hankkinut kyseisen omaisuuden muiden 
vastaavien rikosten kuin muun toiminnan 
avulla.

1. Kunkin jäsenvaltion on toteutettava 
tarvittavat toimenpiteet, jotta se voi 
tuomita rikoksesta tuomitulle kuuluvan 
omaisuuden joko kokonaan tai osittain 
menetetyksi siinä tapauksessa, että 
tuomioistuin katsoo erityisten tosiseikkojen 
perusteella, että on huomattavasti 
todennäköisempää, että tuomitun 
omaisuus on laitonta omaisuutta.

Or. fr

Tarkistus 102
Alexander Alvaro, Renate Weber

Ehdotus direktiiviksi
5 artikla – 1 kohta – johdantokappale
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Komission teksti Tarkistus

Kunkin jäsenvaltion on toteutettava 
tarvittavat toimenpiteet, jotta se voi 
tuomita menetetyksi rikoshyödyn ja 
rikoksentekovälineet ilman rikostuomiota 
sellaisen menettelyn perusteella, joka olisi 
voinut johtaa rikostuomion antamiseen, jos 
epäilty tai syytetty olisi voinut osallistua 
oikeudenkäyntiin, siinä tapauksessa että:

Kunkin jäsenvaltion on toteutettava 
tarvittavat toimenpiteet, jotta se voi 
tuomita menetetyksi rikoshyödyn ja 
rikoksentekovälineet ilman rikostuomiota 
siinä tapauksessa, että tuomioistuin katsoo 
erityisten tosiseikkojen ja kaikkien 
todisteiden täydellisen tutkimisen 
perusteella, että sellainen menettely olisi
johtanut rikostuomion antamiseen, jos 
epäilty tai syytetty olisi voinut osallistua 
oikeudenkäyntiin, siinä tapauksessa että,

Or. en

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

Ehdotus direktiiviksi
5 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

Kunkin jäsenvaltion on toteutettava 
tarvittavat toimenpiteet, jotta se voi 
tuomita menetetyksi rikoshyödyn ja 
rikoksentekovälineet ilman rikostuomiota 
sellaisen menettelyn perusteella, joka olisi 
voinut johtaa rikostuomion antamiseen, jos 
epäilty tai syytetty olisi voinut osallistua 
oikeudenkäyntiin, siinä tapauksessa että:

Kunkin jäsenvaltion on toteutettava 
tarvittavat toimenpiteet, jotta se voi 
tuomita menetetyksi rikoshyödyn ja 
rikoksentekovälineet ilman rikostuomiota 
siinä tapauksessa, että tuomioistuin 
katsoo erityisten tosiseikkojen ja kaikkien 
todisteiden täydellisen tutkimisen 
perusteella, että sellainen menettely olisi 
johtanut rikostuomion antamiseen, jos 
epäilty tai syytetty olisi voinut osallistua 
oikeudenkäyntiin, siinä tapauksessa että:

Or. de

Perustelu

Omistusoikeus tarkoittaa sitä, että muussa kuin tuomioon perustuvassa menetetyksi 
tuomitsemisessa on noudatettava tiukkoja perustuslaillisia normeja. Edellä mainittu on 
perustuslaillisten normien mukaista vain silloin, kun tuomioistuin on vakuuttunut 
alkuperäisen kohteen rikollisesta alkuperästä kaiken todistusaineiston perusteellisen 
tutkimisen perusteella. Nimenomaisen rikoksen määrittäminen ei ole välttämätöntä.
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Tuomioistuimen on kuitenkin oltava vähintään vakuuttunut omaisuuden rikollisesta 
alkuperästä.

Tarkistus 104
Rui Tavares

Ehdotus direktiiviksi
5 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

Kunkin jäsenvaltion on toteutettava 
tarvittavat toimenpiteet, jotta se voi 
tuomita menetetyksi rikoshyödyn ja 
rikoksentekovälineet ilman rikostuomiota 
sellaisen menettelyn perusteella, joka olisi 
voinut johtaa rikostuomion antamiseen, jos 
epäilty tai syytetty olisi voinut osallistua 
oikeudenkäyntiin, siinä tapauksessa että

Kunkin jäsenvaltion on toteutettava 
tarvittavat toimenpiteet, jotta se voi 
tuomita menetetyksi rikoshyödyn ja 
rikoksentekovälineet ilman rikostuomiota 
siinä tapauksessa, että tuomioistuin katsoo 
erityisten tosiseikkojen ja kaikkien 
todisteiden täydellisen tutkimisen 
perusteella, että sellainen menettely olisi 
johtanut rikostuomion antamiseen, jos 
epäilty tai syytetty olisi voinut osallistua 
oikeudenkäyntiin, siinä tapauksessa että,

Or. en

Tarkistus 105
Véronique Mathieu

Ehdotus direktiiviksi
5 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

Kunkin jäsenvaltion on toteutettava 
tarvittavat toimenpiteet, jotta se voi 
tuomita menetetyksi rikoshyödyn ja 
rikoksentekovälineet ilman rikostuomiota 
sellaisen menettelyn perusteella, joka olisi
voinut johtaa rikostuomion antamiseen, 
jos epäilty tai syytetty olisi voinut 
osallistua oikeudenkäyntiin, siinä 
tapauksessa että

Kunkin jäsenvaltion on toteutettava 
tarvittavat toimenpiteet, jotta se voi
tuomita menetetyksi rikoshyödyn ja 
rikoksentekovälineet ilman rikostuomiota 
siinä tapauksessa, että tuomioistuin 
katsoo erityisten tosiseikkojen ja kaikkien 
todisteiden täydellisen tutkimisen 
perusteella, että sellainen menettely olisi
johtanut rikostuomion antamiseen, jos 
epäilty tai syytetty olisi voinut osallistua 
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oikeudenkäyntiin.

Or. fr

Tarkistus 106
Sarah Ludford

Ehdotus direktiiviksi
5 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

Kunkin jäsenvaltion on toteutettava 
tarvittavat toimenpiteet, jotta se voi 
tuomita menetetyksi rikoshyödyn ja 
rikoksentekovälineet ilman rikostuomiota 
sellaisen menettelyn perusteella, joka olisi 
voinut johtaa rikostuomion antamiseen, jos 
epäilty tai syytetty olisi voinut osallistua 
oikeudenkäyntiin, siinä tapauksessa että

Kunkin jäsenvaltion on toteutettava 
tarvittavat toimenpiteet, jotta se voi 
tuomita menetetyksi rikoshyödyn ja 
rikoksentekovälineet ilman rikostuomiota 
sellaisen menettelyn perusteella, joka olisi 
voinut johtaa rikostuomion antamiseen, jos 
epäilty tai syytetty olisi voinut osallistua 
oikeudenkäyntiin tai muihin 
oikeusmenettelyihin, siinä tapauksessa, 
että

Or. en

Tarkistus 107
Sonia Alfano, Rita Borsellino, Monica Luisa Macovei

Ehdotus direktiiviksi
5 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Kunkin jäsenvaltion on toteutettava 
tarvittavat toimenpiteet, jotta julkiset 
viranomaiset voivat tuomita menetetyksi 
kaikki sellaisten henkilöiden varat, jotka 
eivät pysty todistamaan niiden 
lainmukaista alkuperää tapauksissa, 
joissa tuomioistuin katsoo erityisten 
olosuhteiden perusteella puolustuksen 
oikeuksien ja vilpittömässä mielessä 
toimineiden kolmansien osapuolten 
puolustusoikeuksien perusteella, että 
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mainitut varat ovat väitetysti peräisin 
mainitun henkilön rikollisesta 
toiminnasta.

Or. en

Tarkistus 108
Mariya Gabriel

Ehdotus direktiiviksi
5 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) epäillyn tai syytetyn kuolema tai pysyvä 
sairaus estää syytetoimien jatkamisen; tai

Poistetaan.

Or. en

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

Ehdotus direktiiviksi
5 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) epäillyn tai syytetyn kuolema tai pysyvä 
sairaus estää syytetoimien jatkamisen; tai

a) epäillyn tai syytetyn pysyvä sairaus 
estää syytetoimien jatkamisen; tai

Or. de

Perustelu

Mahdollisuus tuomitsematta jättäminen epäillyn tai syytetyn kuoleman perusteella olisi 
poistettava muusta kuin tuomioon perustuvassa menetetyksi tuomitsemisessa. Jos väitetty 
syyllinen kuolee, korvausvastuu siirtyy asianomaisen perillisille. Tämä johtaisi 6 artiklassa 
tarkoitettuun menetetyksi tuomitsemiseen, joka olisi pantava täytäntöön vain tiukasti 
määriteltyjen ehtojen perusteella.

Tarkistus 110
Sarah Ludford
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Ehdotus direktiiviksi
5 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) epäillyn tai syytetyn kuolema tai pysyvä 
sairaus estää syytetoimien jatkamisen; tai

a) epäillyn tai syytetyn sairaus tai pysyvä 
sairaus, jonka perusteella syytetty ei 
kykene osallistumaan oikeudenkäyntiin, 
mikä estää tehokkaat syytetoimet, sekä 
tapaukset, joissa lakisääteinen 
syyttämisaika on päättynyt sairauden 
vuoksi,

Or. en

Perustelu

Sairaus olisi määriteltävä tarkemmin kuin sairautena, jonka vuoksi syytetty ei kykene 
osallistumaan oikeudenkäyntiin. Kuolema, sairaus ja pakeneminen (katso muut tarkistukset) 
on erotettava toisistaan, koska olosuhteet vaihtelevat tapauskohtaisesti.

Tarkistus 111
Mariya Gabriel

Ehdotus direktiiviksi
5 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) epäillyn tai syytetyn sairaus tai se, että 
hän pakenee syytetoimia tai tuomiota, 
estää tehokkaiden syytetoimien 
toteuttamisen kohtuullisen ajan kuluessa 
ja on olemassa vakava riski, että 
lakisääteisen vanhentumisajan 
umpeutuminen estää syytetoimet 
kokonaan.

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 112
Sarah Ludford
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Ehdotus direktiiviksi
5 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) epäillyn tai syytetyn sairaus tai se, että 
hän pakenee syytetoimia tai tuomiota, 
estää tehokkaiden syytetoimien 
toteuttamisen kohtuullisen ajan kuluessa ja 
on olemassa vakava riski, että lakisääteisen 
vanhentumisajan umpeutuminen estää 
syytetoimet kokonaan.

b) se, että syytetty pakenee syytetoimia tai 
tuomiota, ja kykenemättömyys varmistaa 
syytetyn henkilön palauttaminen 
puitepäätöksen 2004/68/YOS mukaisesti
estää tehokkaiden syytetoimien 
toteuttamisen kohtuullisen ajan kuluessa ja 
on olemassa vakava riski, että lakisääteisen 
vanhentumisajan umpeutuminen estää 
syytetoimet kokonaan.

Or. en

Perustelu

Jäsenvaltioiden olisi ryhdyttävä kohtuullisiin toimiin syytetyn henkilön palauttamiseksi 
eurooppalaisen pidätysmääräyksen tai muun muotoisen eurooppalaisen yhteistyön 
perusteella ennen omaisuuden menetetyksi tuomitsemista. Sairautta ja kuolemaa koskevat 
tarkistukset esitetään muussa yhteydessä.

Tarkistus 113
Georgios Papanikolaou

Ehdotus direktiiviksi
5 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

(b) epäillyn tai syytetyn sairaus tai se, että 
hän pakenee syytetoimia tai tuomiota, estää 
tehokkaiden syytetoimien toteuttamisen 
kohtuullisen ajan kuluessa ja on olemassa 
vakava riski, että lakisääteisen 
vanhentumisajan umpeutuminen estää 
syytetoimet kokonaan.

b) epäillyn tai syytetyn sairaus tai se, että 
hän pakenee syytetoimia tai tuomiota, estää 
tehokkaiden syytetoimien toteuttamisen 
kohtuullisen ajan kuluessa ja on olemassa 
vakava riski, että lakisääteisen 
vanhentumisajan umpeutuminen estää 
syytetoimet kokonaan. Tämä koskee 
jäsenvaltioita, joiden lainsäädäntö kieltää 
tuomitsemisen poissaolevana.

Or. el
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Tarkistus 114
Sarah Ludford

Ehdotus direktiiviksi
5 artikla – 1 kohta – b a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

b a) epäilty tai syytetty henkilö on kuollut

Or. en

Tarkistus 115
Sarah Ludford

Ehdotus direktiiviksi
5 artikla – 1 kohta – 1 alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Tätä kehystä ei sovelleta jäsenvaltioihin, 
joilla on menetetyksi tuomitsemista 
koskevat siviilioikeudelliset valtuudet, 
jotka mahdollistavat menetetyksi 
tuomitsemisen mainituissa tapauksissa.

Or. en

Tarkistus 116
Sonia Alfano, Rita Borsellino, Monica Luisa Macovei

Ehdotus direktiiviksi
6 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) rikoshyödyn, joka on siirretty 
kolmansille tuomitun toimesta tai hänen 
puolestaan, tai 5 artiklassa tarkoitetuissa 
olosuhteissa epäillyn tai syytetyn toimesta, 
tai

a) rikoshyödyn ja rikoksentekovälineet, 
jotka on siirretty kolmansille tai jotka 
kolmannet ovat saaneet suoraan tai 
välillisesti, tai

Or. en
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Tarkistus 117
Cornelis de Jong

Ehdotus direktiiviksi
6 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) rikoshyödyn, joka on siirretty 
kolmansille tuomitun toimesta tai hänen 
puolestaan, tai 5 artiklassa tarkoitetuissa 
olosuhteissa epäillyn tai syytetyn toimesta, 
tai

a) varat, jotka on siirretty kolmansille 
tuomitun toimesta tai hänen puolestaan, tai 
5 artiklassa tarkoitetuissa olosuhteissa 
epäillyn tai syytetyn toimesta, tai

Or. en

Tarkistus 118
Cornelis de Jong

Ehdotus direktiiviksi
6 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) muun tuomitulle kuuluvan omaisuuden, 
joka on siirretty kolmansille, jotta 
voitaisiin välttää rikoshyödyn arvoa 
vastaavan omaisuuden menetetyksi 
tuomitseminen.

b) muun tuomitulle kuuluvan omaisuuden, 
joka on siirretty kolmansille yksinomaan, 
jotta voidaan välttää rikoshyödyn arvoa 
vastaavan omaisuuden menetetyksi 
tuomitseminen.

Or. en

Tarkistus 119
Sonia Alfano, Rita Borsellino, Monica Luisa Macovei

Ehdotus direktiiviksi
6 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) muun tuomitulle kuuluvan omaisuuden, 
joka on siirretty kolmansille, jotta 

b) muun kolmansille siirretyn tai 
kolmansien saaman omaisuuden, jotta 
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voitaisiin välttää rikoshyödyn arvoa 
vastaavan omaisuuden menetetyksi 
tuomitseminen.

voitaisiin välttää rikoshyödyn arvoa 
vastaavan omaisuuden menetetyksi 
tuomitseminen.

Or. en

Tarkistus 120
Roberta Angelilli

Ehdotus direktiiviksi
6 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) muun tuomitulle kuuluvan omaisuuden, 
joka on siirretty kolmansille, jotta 
voitaisiin välttää rikoshyödyn arvoa 
vastaavan omaisuuden menetetyksi 
tuomitseminen.

b) muun tuomitulle kuuluvan omaisuuden, 
joka on siirretty kolmansille, jotta 
voitaisiin välttää rikoshyödyn arvoa 
vastaavan omaisuuden ja rikoksen 
tuottaman hyödyn menetetyksi 
tuomitseminen.

Or. it

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

Ehdotus direktiiviksi
6 artikla – 2 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

2. Edellä 1 kohdassa tarkoitettu rikoshyöty 
tai muu omaisuus on voitava tuomita 
menetetyksi, jos kyseinen omaisuus on 
palautettava, tai jos

2. Edellä 1 kohdassa tarkoitettu rikoshyöty 
tai muu omaisuus on voitava tuomita 
menetetyksi, jos

Or. de

Perustelu

Siviilioikeudellinen omaisuuden palauttamisvaatimus ei sisällä oikeutta tuomita menetetyksi 
kolmannen osapuolen omaisuutta eikä rikoshyötyä. Valtion oikeus laittomasti hankitun 
omaisuuden tuomitsemiseen on erotettava selkeästi loukatun osapuolen oikeudesta vaatia 
siviilioikeudellista omaisuuden palauttamista; periaatteessa edellä mainitut ovat toisensa pois 
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sulkevia Kaikissa tapauksissa on vältettävä sekaannusten syntyminen kahden vaatimuksen 
välillä.

Tarkistus 122
Sonia Alfano, Rita Borsellino, Monica Luisa Macovei

Ehdotus direktiiviksi
6 artikla – 2 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

2. Edellä 1 kohdassa tarkoitettu rikoshyöty 
tai muu omaisuus on voitava tuomita 
menetetyksi, jos kyseinen omaisuus on 
palautettava, tai jos

2. Edellä 1 kohdassa tarkoitettu rikoshyöty 
tai muu omaisuus on voitava tuomita 
menetetyksi, jos

Or. en

Tarkistus 123
Sonia Alfano, Rita Borsellino, Monica Luisa Macovei

Ehdotus direktiiviksi
6 artikla – 2 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) tuomittuun, epäiltyyn tai syytettyyn 
liittyvien erityisten tosiseikkojen arviointi 
osoittaa, että tuomitulle, tai 5 artiklassa 
tarkoitetuissa olosuhteissa epäillylle tai 
syytetylle, kuuluvan omaisuuden 
menetetyksi tuomitseminen ei 
todennäköisesti onnistu, ja

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 124
Salvatore Iacolino

Ehdotus direktiiviksi
6 artikla – 2 kohta – b alakohta – johdantokappale
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Komission teksti Tarkistus

b) rikoshyöty tai omaisuus on siirretty 
ilmaiseksi tai markkina-arvoa alempaan 
hintaan ja kolmas osapuoli:

b) rikoshyöty tai omaisuus on siirretty 
ilmaiseksi tai markkina-arvoa alempaan 
hintaan rajoittamatta kuitenkaan 
asianomaisen kolmannen osapuolen 
vilpittömyyden periaatetta kohtaan.

Or. it

Tarkistus 125
Roberta Angelilli

Ehdotus direktiiviksi
6 artikla – 2 kohta – b alakohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

b) rikoshyöty tai omaisuus on siirretty 
ilmaiseksi tai markkina-arvoa alempaan 
hintaan ja kolmas osapuoli:

b) rikoshyöty tai omaisuus on siirretty 
ilmaiseksi tai tiettyyn markkina-arvoa 
alempaan hintaan ja kolmas osapuoli:

Or. it

Tarkistus 126
Sonia Alfano, Rita Borsellino, Monica Luisa Macovei

Ehdotus direktiiviksi
6 artikla – 2 kohta – b alakohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

b) rikoshyöty tai omaisuus on siirretty 
ilmaiseksi tai markkina-arvoa alempaan 
hintaan ja kolmas osapuoli:

b) rikoshyöty tai omaisuus on siirretty 
ilmaiseksi tai markkina-arvoa merkittävästi
alempaan hintaan;

Or. en

Tarkistus 127
Sonia Alfano, Rita Borsellino, Monica Luisa Macovei
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Ehdotus direktiiviksi
6 artikla – 2 kohta – b a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

b a) kolmas tiesi rikoshyödyn laittomasta 
alkuperästä, tai jos ei tiennyt, hänen 
asemassaan oleva järkevä ja huolellinen 
henkilö olisi konkreettisten tosiseikkojen 
ja olosuhteiden perusteella epäillyt sen 
olevan laitonta alkuperää;

Or. en

Tarkistus 128
Sonia Alfano, Rita Borsellino, Monica Luisa Macovei

Ehdotus direktiiviksi
6 artikla – 2 kohta – b b alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

b b) kolmas tiesi, että muu omaisuus oli 
siirretty, jotta voitaisiin välttää 
rikoshyödyn arvoa vastaavan omaisuuden 
menetetyksi tuomitseminen, tai jos ei 
tiennyt, hänen asemassaan oleva järkevä 
ja huolellinen henkilö olisi konkreettisten 
tosiseikkojen ja olosuhteiden perusteella 
epäillyt sen olevan siirretty, jotta voitaisiin 
välttää tällainen menetetyksi 
tuomitseminen.

Or. en

Tarkistus 129
Roberta Angelilli

Ehdotus direktiiviksi
6 artikla – 2 kohta – b alakohta – i alakohta

Komission teksti Tarkistus

i) tiesi rikoshyödyn laittomasta alkuperästä, i) tiesi rikoshyödyn laittomasta 
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tai jos ei tiennyt, hänen asemassaan oleva
järkevä ja huolellinen henkilö olisi 
konkreettisten tosiseikkojen ja 
olosuhteiden perusteella epäillyt sen 
olevan laitonta alkuperää;

alkuperästä;

Or. it

Tarkistus 130
Zbigniew Ziobro

Ehdotus direktiiviksi
6 artikla – 2 kohta – b alakohta – ii luetelmakohta - 1 alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1) Syyllistä lähinnä olleen henkilön 
katsotaan olleen tietoinen siitä, että 
omaisuus on rikoksen materiaalista 
hyötyä, ja taloudellisten toimijoiden 
katsotaan olleen tietoisia siitä, että 
syyllinen tai häntä lähin henkilö on 
toiminut oikeushenkilön organisaation 
jäsenenä tai on johtanut tai edustanut 
yritystä sen hankintahetkellä.

Or. pl

Tarkistus 131
Sonia Alfano, Rita Borsellino, Monica Luisa Macovei

Ehdotus direktiiviksi
6 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

6 a artikla
Omaisuuden valesiirto kolmansille

Kunkin jäsenvaltion olisi sisällytettävä 
oikeusjärjestelmäänsä sellaisen 
toiminnan rankaiseminen, jolla 
omistusoikeus ja saatavuus siirretään 
kolmansille osapuolille omaisuuden 
takavarikoinnin tai menetetyksi 
tuomitsemisen välttämiseksi.
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Or. en

Tarkistus 132
Sonia Alfano, Rita Borsellino, Monica Luisa Macovei

Ehdotus direktiiviksi
7 artikla – otsikko

Komission teksti Tarkistus

Jäädyttäminen Jäädyttäminen tai takavarikointi

Or. en

Tarkistus 133
Mariya Gabriel

Ehdotus direktiiviksi
7 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Kunkin jäsenvaltion on toteutettava 
tarvittavat toimenpiteet, jotta omaisuus, 
joka on vaarassa joutua hävitetyksi, 
kätketyksi tai siirretyksi sen 
lainkäyttövallan ulkopuolelle, voidaan 
jäädyttää myöhempää menetetyksi 
tuomitsemista varten. Tällaisten 
toimenpiteiden on oltava tuomioistuimen 
määräämiä.

1. Kunkin jäsenvaltion on toteutettava 
tarvittavat toimenpiteet, jotta omaisuus, 
joka on vaarassa joutua hävitetyksi, 
kätketyksi tai siirretyksi sen 
lainkäyttövallan ulkopuolelle, voidaan 
jäädyttää myöhempää menetetyksi 
tuomitsemista varten. Tällaisten 
toimenpiteiden on oltava tuomioistuimen 
määräämiä. Toimenpiteisiin sisältyy 
tuomioon perustumaton menetetyksi 
tuomitseminen, ja niissä kunnioitetaan 
vastaajan ja vilpittömässä mielessä 
toimineiden kolmansien osapuolten 
oikeuksia täysimääräisesti, ja ne voidaan 
riitauttaa tuomioistuimessa.

Or. en

Tarkistus 134
Axel Voss, Monika Hohlmeier, Manfred Weber, Jan Philipp Albrecht
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Ehdotus direktiiviksi
7 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Kunkin jäsenvaltion on toteutettava 
tarvittavat toimenpiteet, jotta omaisuus, 
joka on vaarassa joutua hävitetyksi, 
kätketyksi tai siirretyksi sen 
lainkäyttövallan ulkopuolelle, voidaan 
jäädyttää myöhempää menetetyksi 
tuomitsemista varten. Tällaisten 
toimenpiteiden on oltava tuomioistuimen 
määräämiä.

1. Kunkin jäsenvaltion on toteutettava 
tarvittavat toimenpiteet, jotta omaisuus, 
joka on vaarassa joutua hävitetyksi, 
kätketyksi tai siirretyksi sen 
lainkäyttövallan ulkopuolelle, voidaan 
jäädyttää viipymättä myöhempää 
menetetyksi tuomitsemista varten tai 
tapauksissa, joissa on syytä olettaa, että 
menetetyksi tuomitsemisen ehdot 
täyttyvät. Tällaiset toimenpiteet 
edellyttävät toimivaltaisen kansallisen 
viranomaisen määräystä, joka on 
hankittava viipymättä omaisuuden 
jäädyttämisen jälkeen lukuun ottamatta 
tapauksia, joissa omaisuus koostuu 
irtaimista esineistä, jolloin määräystä 
vaaditaan vain tapauksissa, joissa 
asianomainen henkilö pyytää määräystä.
Tämän artiklan mukaisten toimenpiteiden 
kohteeksi joutuvalla henkilöllä on oikeus 
riitauttaa määräys ja oikeus hakea 
muutosta tuomioistuimelta.

Or. de

Tarkistus 135
Monica Luisa Macovei

Ehdotus direktiiviksi
7 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Kunkin jäsenvaltion on toteutettava 
tarvittavat toimenpiteet, jotta omaisuus, 
joka on vaarassa joutua hävitetyksi, 
kätketyksi tai siirretyksi sen 
lainkäyttövallan ulkopuolelle, voidaan 
jäädyttää myöhempää menetetyksi 
tuomitsemista varten. Tällaisten

1. Kunkin jäsenvaltion on toteutettava 
tarvittavat toimenpiteet, jotta jäsenvaltion 
toimivaltaiset viranomaiset voivat 
välittömästi jäädyttää tai takavarikoida 
omaisuuden myöhempää menetetyksi 
tuomitsemista varten. Tämän artiklan 
nojalla toteutettavien toimenpiteiden
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toimenpiteiden on oltava tuomioistuimen 
määräämiä.

kohteeksi joutuvalla henkilöllä on oikeus 
hakea muutosta tuomioistuimelta.

Or. en

Tarkistus 136
Véronique Mathieu

Ehdotus direktiiviksi
7 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Kunkin jäsenvaltion on toteutettava 
tarvittavat toimenpiteet, jotta omaisuus, 
joka on vaarassa joutua hävitetyksi, 
kätketyksi tai siirretyksi sen 
lainkäyttövallan ulkopuolelle, voidaan 
jäädyttää myöhempää menetetyksi 
tuomitsemista varten. Tällaisten 
toimenpiteiden on oltava tuomioistuimen
määräämiä.

1. Kunkin jäsenvaltion on toteutettava 
tarvittavat toimenpiteet, jotta omaisuus, 
joka on vaarassa joutua hävitetyksi, 
kätketyksi tai siirretyksi sen 
lainkäyttövallan ulkopuolelle, voidaan 
jäädyttää myöhempää menetetyksi 
tuomitsemista varten. Tällaisten 
toimenpiteiden on oltava toimivaltaisten 
viranomaisten määräämiä.

Or. fr

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

Ehdotus direktiiviksi
7 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Kunkin jäsenvaltion on toteutettava 
tarvittavat toimenpiteet, jotta sen 
toimivaltaiset viranomaiset voivat 
välittömästi jäädyttää omaisuuden, jonka 
osalta on olemassa suuri riski, että se 
hävitetään, kätketään tai siirretään ennen 
kuin tuomioistuin tekee asiassa 
päätöksen. Tuomioistuimen on 
vahvistettava tällaiset toimenpiteet 
mahdollisimman pian.

Poistetaan.
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Or. de

Perustelu

1 kohtaa koskeva tarkistus koskee myös 2 kohtaa.

Tarkistus 138
Georgios Papanikolaou

Ehdotus direktiiviksi
7 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Kunkin jäsenvaltion on toteutettava 
tarvittavat toimenpiteet, jotta sen 
toimivaltaiset viranomaiset voivat 
välittömästi jäädyttää omaisuuden, jonka 
osalta on olemassa suuri riski, että se 
hävitetään, kätketään tai siirretään ennen 
kuin tuomioistuin tekee asiassa päätöksen.
Tuomioistuimen on vahvistettava tällaiset 
toimenpiteet mahdollisimman pian.

2. Kunkin jäsenvaltion on toteutettava 
tarvittavat toimenpiteet, jotta sen 
toimivaltaiset viranomaiset voivat 
välittömästi jäädyttää omaisuuden, jonka 
osalta on olemassa suuri riski, että se 
hävitetään, kätketään tai siirretään ennen 
kuin tuomioistuin tekee asiassa päätöksen.
Tuomioistuimen on vahvistettava tällaiset 
toimenpiteet mahdollisimman pian, myös 
alustavan rikosoikeudenkäynnin 
yhteydessä.

Or. el

Tarkistus 139
Cornelis de Jong

Ehdotus direktiiviksi
8 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Kunkin jäsenvaltion on toteutettava 
tarvittavat toimenpiteet sen 
varmistamiseksi, että tässä direktiivissä 
säädettyjen toimenpiteiden kohteena 
olevilla henkilöillä on oikeus tehokkaisiin 
suojakeinoihin ja että epäillyillä on oikeus
oikeudenmukaiseen oikeudenkäyntiin 
heidän oikeuksiensa suojaamiseksi.

1. Kunkin jäsenvaltion on toteutettava 
tarvittavat toimenpiteet sen 
varmistamiseksi, että henkilöillä, joiden
varat jäädytetään tai tuomitaan 
menetetyiksi tämän direktiivin säännösten 
mukaisesti, riippumatta tämän 
omaisuuden omistusjärjestelyistä 
menetetyksi tuomitsemisen ajankohtana, 
on oikeus tehokkaisiin suojakeinoihin, 
oikeudenmukainen oikeudenkäynti 
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mukaan lukien.

Or. en

Tarkistus 140
Mariya Gabriel

Ehdotus direktiiviksi
8 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Kunkin jäsenvaltion on toteutettava 
tarvittavat toimenpiteet sen 
varmistamiseksi, että tässä direktiivissä 
säädettyjen toimenpiteiden kohteena 
olevilla henkilöillä on oikeus tehokkaisiin 
suojakeinoihin ja että epäillyillä on oikeus
oikeudenmukaiseen oikeudenkäyntiin 
heidän oikeuksiensa suojaamiseksi.

1. Kunkin jäsenvaltion on toteutettava
tarvittavat toimenpiteet sen 
varmistamiseksi, että tässä direktiivissä 
säädettyjen toimenpiteiden kohteena 
olevilla henkilöillä on täysi oikeus 
tehokkaisiin suojakeinoihin, mukaan 
lukien täysi oikeus oikeudenmukaiseen 
oikeudenkäyntiin ja oikeus hakea 
muutosta päätökseen.

Or. en

Tarkistus 141
Sarah Ludford

Ehdotus direktiiviksi
8 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a. Jäsenvaltioiden on toteutettava 
tarvittavat toimenpiteet sen 
varmistamiseksi, että asianomaisilla 
henkilöillä on oikeus tehokkaisiin 
suojakeinoihin oikeuksiensa 
suojelemiseksi ennen menetetyksi 
tuomitsemista koskevaa lopullista 
päätöstä, mahdollisuus oikeudelliseen 
edustukseen mukaan lukien.

Or. en
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Tarkistus 142
Renate Weber

Ehdotus direktiiviksi
8 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Kunkin jäsenvaltion on toteutettava 
tarvittavat toimenpiteet sen 
varmistamiseksi, että kaikki omaisuuden 
jäädyttämistä koskevat päätökset 
perustellaan, että päätös annetaan tiedoksi 
asianomaiselle mahdollisimman pian sen 
täytäntöönpanon jälkeen ja että se pidetään 
voimassa vain niin kauan kuin on tarpeen 
kyseisen omaisuuden säilyttämiseksi 
myöhempää menetetyksi tuomitsemista 
varten. Kunkin jäsenvaltion on säädettävä, 
että niillä henkilöillä, joiden omaisuutta 
jäädyttämispäätös koskee, on oltava 
tehokas mahdollisuus hakea päätökseen 
muutosta tuomioistuimessa milloin tahansa 
ennen kuin päätös omaisuuden menetetyksi 
tuomitsemisesta tehdään. Jäädytetty 
omaisuus, jota ei myöhemmin tuomita
menetetyksi, on palautettava välittömästi 
sen lailliselle omistajalle.

2. Kunkin jäsenvaltion on toteutettava 
tarvittavat toimenpiteet sen 
varmistamiseksi, että kaikki omaisuuden 
jäädyttämistä koskevat päätökset 
perustellaan, että päätös annetaan tiedoksi
asianomaiselle mahdollisimman pian sen 
täytäntöönpanon jälkeen ja että se pidetään 
voimassa vain niin kauan kuin on tarpeen 
kyseisen omaisuuden säilyttämiseksi 
myöhempää menetetyksi tuomitsemista 
varten. Kunkin jäsenvaltion on säädettävä, 
että niillä henkilöillä, joiden omaisuutta 
jäädyttämispäätös koskee, on oltava 
tehokas mahdollisuus hakea päätökseen 
muutosta tuomioistuimessa milloin tahansa 
ennen kuin päätös omaisuuden menetetyksi 
tuomitsemisesta tehdään. Jäädytetty 
omaisuus, jota ei myöhemmin tuomita 
menetetyksi, on palautettava välittömästi 
sen lailliselle omistajalle, joka pidättää 
oikeuden tehokkaisiin suojakeinoihin 
siinä tapauksessa, että jäädyttäminen on 
muuttanut hänen omaisuuttaan.

Or. en

Tarkistus 143
Renate Weber

Ehdotus direktiiviksi
8 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Kunkin jäsenvaltion on toteutettava 
tarvittavat toimenpiteet sen 

3. Kunkin jäsenvaltion on toteutettava 
tarvittavat toimenpiteet sen 
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varmistamiseksi, että kaikki menetetyksi 
tuomitsemista koskevat päätökset 
perustellaan ja annetaan tiedoksi 
asianomaiselle. Kunkin jäsenvaltion on 
säädettävä, että niillä henkilöillä, joiden 
omaisuutta päätös koskee, on oltava 
tehokas mahdollisuus hakea päätökseen 
muutosta tuomioistuimessa.

varmistamiseksi, että kaikki menetetyksi 
tuomitsemista koskevat päätökset 
perustellaan ja annetaan välittömästi
tiedoksi asianomaiselle. Kunkin 
jäsenvaltion on säädettävä, että niillä 
henkilöillä, joiden omaisuutta päätös 
koskee, on oltava tehokas mahdollisuus 
hakea päätökseen muutosta 
tuomioistuimessa.

Or. en

Tarkistus 144
Rui Tavares

Ehdotus direktiiviksi
8 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Kunkin jäsenvaltion on toteutettava 
tarvittavat toimenpiteet sen 
varmistamiseksi, että kaikki menetetyksi 
tuomitsemista koskevat päätökset 
perustellaan ja annetaan tiedoksi 
asianomaiselle. Kunkin jäsenvaltion on 
säädettävä, että niillä henkilöillä, joiden 
omaisuutta päätös koskee, on oltava 
tehokas mahdollisuus hakea päätökseen 
muutosta tuomioistuimessa.

3. Kunkin jäsenvaltion on toteutettava 
tarvittavat toimenpiteet sen 
varmistamiseksi, että syytetyillä ja 
tuomituilla henkilöillä on mahdollisuus 
valittaa oikeusviranomaiselle menetetyksi 
tuomitsemisen täytäntöönpanosta.
Kyseisillä henkilöillä on oikeus tutustua 
aineellisiin todisteisiin 
tiedonsaantioikeutta rikosoikeudellisissa 
menettelyissä koskevan direktiivin 
mukaisesti; on oltava ainakin oikeus tulla 
kuulluksi, oikeus esittää kysymyksiä ja 
oikeus esittää todisteita ennen menetetyksi 
tuomitsemista koskevan lopullisen 
päätöksen tekemistä. Kunkin jäsenvaltion 
on toteutettava tarvittavat lisätoimenpiteet 
sen varmistamiseksi, että kaikki 
menetetyksi tuomitsemista koskevat 
päätökset perustellaan ja annetaan tiedoksi 
asianomaiselle. Kunkin jäsenvaltion on 
säädettävä, että niillä henkilöillä, joiden 
omaisuutta päätös koskee, on oltava 
tehokas mahdollisuus hakea päätökseen 
muutosta tuomioistuimessa.

Or. en
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Perustelu

Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen 6 artiklan mukaisesti yhteisen viitekehyksen 48 artikla 
ja Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen oikeuskäytäntö edellyttävät, että syytettyä henkilöä 
on kuultava ennen menetetyksi tuomitsemista koskevan päätöksen tekemistä, jotta voidaan 
varmistaa, että rikoshyöty ja rikoksentekovälineet todella liittyvät rikokseen sen sijaan, että ne 
olisi hankittu laillisella menettelyllä.

Tarkistus 145
Véronique Mathieu

Ehdotus direktiiviksi
8 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Kunkin jäsenvaltion on toteutettava 
tarvittavat toimenpiteet sen 
varmistamiseksi, että kaikki menetetyksi 
tuomitsemista koskevat päätökset 
perustellaan ja annetaan tiedoksi 
asianomaiselle. Kunkin jäsenvaltion on 
säädettävä, että niillä henkilöillä, joiden 
omaisuutta päätös koskee, on oltava 
tehokas mahdollisuus hakea päätökseen 
muutosta tuomioistuimessa.

3. Kunkin jäsenvaltion on toteutettava 
tarvittavat toimenpiteet sen
varmistamiseksi, että kaikki menetetyksi 
tuomitsemista koskevat päätökset 
perustellaan. Kunkin jäsenvaltion on 
säädettävä, että niillä henkilöillä, joiden 
omaisuutta päätös koskee, on oltava 
tehokas mahdollisuus hakea päätökseen 
muutosta tuomioistuimessa.

Or. fr

Tarkistus 146
Sarah Ludford

Ehdotus direktiiviksi
8 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Kunkin jäsenvaltion on toteutettava 
tarvittavat toimenpiteet sen 
varmistamiseksi, että kaikki menetetyksi 
tuomitsemista koskevat päätökset 
perustellaan ja annetaan tiedoksi 
asianomaiselle. Kunkin jäsenvaltion on 
säädettävä, että niillä henkilöillä, joiden 

3. Kunkin jäsenvaltion on toteutettava 
tarvittavat toimenpiteet sen 
varmistamiseksi, että syytetyillä ja 
tuomituilla henkilöillä on mahdollisuus 
valittaa oikeusviranomaiselle menetetyksi 
tuomitsemista koskevista päätöksistä.
Kyseisillä henkilöillä on oikeus tutustua 
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omaisuutta päätös koskee, on oltava 
tehokas mahdollisuus hakea päätökseen 
muutosta tuomioistuimessa.

aineellisiin todisteisiin 
tiedonsaantioikeutta rikosoikeudellisissa 
menettelyissä koskevan direktiivin 
mukaisesti; on oltava ainakin oikeus tulla 
kuulluksi, oikeus esittää kysymyksiä ja 
oikeus esittää todisteita ennen menetetyksi 
tuomitsemista koskevan lopullisen 
päätöksen tekemistä. Kunkin jäsenvaltion 
on toteutettava tarvittavat toimenpiteet sen 
varmistamiseksi, että kaikki menetetyksi 
tuomitsemista koskevat päätökset 
perustellaan ja annetaan tiedoksi syytetylle
tai tuomitulle henkilölle. Kunkin 
jäsenvaltion on säädettävä, että niillä 
henkilöillä, joiden omaisuutta päätös 
koskee, on oltava tehokas mahdollisuus 
hakea päätökseen muutosta 
tuomioistuimessa.

Or. en

Perustelu

Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen 6 artiklan mukaisesti yhteisen viitekehyksen 48 artikla 
ja Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen oikeuskäytäntö edellyttävät, että syytettyä henkilöä 
on kuultava ennen menetetyksi tuomitsemista koskevan päätöksen tekemistä.

Tarkistus 147
Véronique Mathieu

Ehdotus direktiiviksi
8 artikla – 3 kohta – 1 alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1) Kunkin jäsenvaltion on toteutettava 
tarvittavat toimenpiteet sen 
varmistamiseksi, että kaikista menetetyksi 
tuomitsemista koskevista päätöksistä 
ilmoitetaan mahdollisimman pian.
Mainitusta ilmoittamisesta voidaan 
poiketa tapauksissa, joissa ilmoittaminen 
uhkaa haitata tutkimuksia.

Or. fr
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Tarkistus 148
Sarah Ludford

Ehdotus direktiiviksi
8 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Epäillyllä tai syytetyllä on oltava 4 
artiklassa tarkoitettujen menettelyjen 
yhteydessä tehokas mahdollisuus kiistää 
todennäköisyys, jonka perusteella kyseinen 
omaisuus katsotaan rikoshyödyksi.

4. Tuomitulla on oltava 4 artiklassa 
tarkoitettujen menettelyjen yhteydessä 
tehokas mahdollisuus kiistää 
todennäköisyys, jonka perusteella kyseinen 
omaisuus katsotaan rikoshyödyksi.

Or. en

Perustelu

4 artikla koskee vain tuomittuja henkilöitä, mistä syystä viittaus "epäiltyyn" tai "syytettyyn" 
henkilöön ei ole asianmukainen.

Tarkistus 149
Monica Luisa Macovei

Ehdotus direktiiviksi
8 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

5. Edellä 5 artiklassa tarkoitetuissa 
tapauksissa henkilöllä, jonka omaisuutta 
päätös koskee, on oltava käytössään 
oikeudellinen edustaja koko menettelyn 
ajan, jotta rikoksen toteamisen ja 
rikoshyödyn ja rikoksentekovälineiden 
määrittämisen yhteydessä voidaan 
noudattaa hänen oikeuttaan puolustukseen.

5. Edellä 5 artiklassa tarkoitetuissa 
tapauksissa henkilölle, jonka omaisuutta 
päätös koskee, on ilmoitettava koko 
menettelyn ajan, että hänellä on oikeus 
käyttää valitsemaansa edustajaa tai 
asianomaisen jäsenvaltion lainsäädännön 
mukaista virallista oikeusavustajaa, jotta 
rikoksen toteamisen ja rikoshyödyn ja 
rikoksentekovälineiden määrittämisen 
yhteydessä voidaan noudattaa hänen 
oikeuttaan puolustukseen.

Or. en
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Tarkistus 150
Sarah Ludford

Ehdotus direktiiviksi
8 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

5. Edellä 5 artiklassa tarkoitetuissa 
tapauksissa henkilöllä, jonka omaisuutta 
päätös koskee, on oltava käytössään 
oikeudellinen edustaja koko menettelyn 
ajan, jotta rikoksen toteamisen ja 
rikoshyödyn ja rikoksentekovälineiden 
määrittämisen yhteydessä voidaan 
noudattaa hänen oikeuttaan puolustukseen.

5. Henkilöllä, jonka omaisuutta päätös 
koskee, on oikeus käyttää oikeudellista 
edustajaa koko menettelyn ajan, jotta 
rikoksen toteamisen ja rikoshyödyn ja 
rikoksentekovälineiden määrittämisen 
yhteydessä voidaan noudattaa hänen 
oikeuttaan puolustukseen.

Or. en

Perustelu

Asianajan käyttämistä koskevan oikeuden olisi oltava voimassa kaikissa direktiivin 
soveltamisalaan kuuluvissa rikosoikeudellisissa menettelyissä. On kuitenkin todettava, että 
EU:lla ei ole valtuuksia velvoittaa jäsenvaltioita maksamaan asianajan palkkiota, kuten 
ehdotuksessa esitetään.

Tarkistus 151
Mariya Gabriel

Ehdotus direktiiviksi
8 artikla – 6 kohta

Komission teksti Tarkistus

6. Jos henkilö, jonka omaisuudesta on 
kyse, on kolmas osapuoli, tälle henkilölle 
tai hänen oikeudelliselle edustajalleen on 
ilmoitettava menettelystä, joka voi johtaa 
kyseisen omaisuuden menetetyksi 
tuomitsemista koskevan päätöksen 
tekemiseen, ja hänen tai hänen edustajansa 
on voitava osallistua menettelyyn siltä osin 
kuin se on tarpeen hänen oikeuksiensa 
turvaamiseksi. Kyseisellä henkilöllä on 
oltava ainakin oikeus tulla kuulluksi, 
oikeus esittää kysymyksiä ja oikeus esittää 

6. Jos henkilö, jonka omaisuudesta on 
kyse, on kolmas osapuoli, tälle henkilölle 
tai hänen oikeudelliselle edustajalleen on 
ilmoitettava menettelystä, joka voi johtaa 
kyseisen omaisuuden menetetyksi 
tuomitsemista koskevan päätöksen 
tekemiseen, ja hänen tai hänen edustajansa 
on voitava osallistua menettelyyn siltä osin 
kuin se on tarpeen hänen oikeuksiensa 
turvaamiseksi. Kyseisellä henkilöllä on 
oltava ainakin täysi oikeus 
puolueettomaan oikeudenkäyntiin ja 
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todisteita, ennen kuin menetetyksi 
tuomitsemista koskeva lopullinen päätös 
tehdään.

oikeus tehokkaisiin oikeussuojakeinoihin, 
ennen kuin menetetyksi tuomitsemista 
koskeva lopullinen päätös tehdään.

Or. en

Tarkistus 152
Renate Weber

Ehdotus direktiiviksi
8 artikla – 6 kohta

Komission teksti Tarkistus

6. Jos henkilö, jonka omaisuudesta on 
kyse, on kolmas osapuoli, tälle henkilölle 
tai hänen oikeudelliselle edustajalleen on 
ilmoitettava menettelystä, joka voi johtaa 
kyseisen omaisuuden menetetyksi 
tuomitsemista koskevan päätöksen 
tekemiseen, ja hänen tai hänen edustajansa 
on voitava osallistua menettelyyn siltä osin 
kuin se on tarpeen hänen oikeuksiensa 
turvaamiseksi. Kyseisellä henkilöllä on 
oltava ainakin oikeus tulla kuulluksi, 
oikeus esittää kysymyksiä ja oikeus esittää 
todisteita, ennen kuin menetetyksi 
tuomitsemista koskeva lopullinen päätös 
tehdään.

6. Jos henkilö, jonka omaisuudesta on 
kyse, on kolmas osapuoli, tälle henkilölle 
tai hänen oikeudelliselle edustajalleen on 
ilmoitettava välittömästi menettelystä, joka 
voi johtaa kyseisen omaisuuden 
menetetyksi tuomitsemista koskevan 
päätöksen tekemiseen, ja hänen tai hänen 
edustajansa on voitava osallistua 
menettelyyn siltä osin kuin se on tarpeen 
hänen oikeuksiensa turvaamiseksi.
Kyseisellä henkilöllä on oltava ainakin 
oikeus tulla kuulluksi, oikeus esittää 
kysymyksiä ja oikeus esittää todisteita, 
ennen kuin menetetyksi tuomitsemista 
koskeva lopullinen päätös tehdään.

Or. en

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

Ehdotus direktiiviksi
8 artikla – 6 kohta – 1 alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Varojen menetetyksi tuomitsemisella on 
estettävä samojen varojen uudelleen 
menetetyksi tuomitseminen. Jäsenvaltiot 
ryhtyvät tarvittaviin toimiin, jotta voidaan 
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välttää samojen varojen monikertainen 
menetetyksi tuomitseminen.

Or. de

Perustelu

The proposal for a directive makes no mention of how to proceed if several Member States 
are investigating different persons in respect of alleged offences and if the confiscation of the 
same proceeds of these offences is an option in each of the various Member States. There is 
no provision for such a combination of circumstances under current law. Specifically, this is 
not an instance of 'Ne bis in idem' under Article 54 of the Convention implementing the 
Schengen Agreement, since forfeiture of criminal assets does not fall within the commonly 
accepted meaning of 'penalty'.

(Perustelua ei ole käännetty, koska sen pituus ylittää sallitun merkkimäärän.)

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

Ehdotus direktiiviksi
8 artikla – 6 kohta – 2 alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Kukin jäsenvaltio toteuttaa tarvittavat 
toimenpiteet sen varmistamiseksi, että 
tapauksissa, joissa loukatut osapuolet 
vaativat syytetyltä korvauksia rikoksen 
perusteella, menetetyksi tuomitseminen ei 
vaaranna mainittujen vaatimusten 
täytäntöönpanon valvontaa.

Or. de

Perustelu

Loukattuja osapuolia olisi kohdeltava yhdenmukaisten sääntöjen mukaisesti. Olisi loukattujen 
osapuolten oikeuksia koskevien EU:n muiden säädösten vastaista, että menetetyksi 
tuomitsemista koskeva EU:n lainsäädäntö johtaisi siihen, että loukattujen osapuolten 
vaatimusten täytäntöönpanon valvonta olisi mahdotonta. On varmistettava, että 
direktiiviehdotukseen sisältyvä menetetyksi tuomitseminen ei estä loukattujen osapuolten 
korvausvaatimusten täyttämistä.
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Tarkistus 155
Alexander Alvaro, Renate Weber

Ehdotus direktiiviksi
8 artikla – 6 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

6 a. Taloudellisen edun menetetyksi 
tuomitsemisen on oltava siinä määrin 
tehokasta, että samaa taloudellista etua ei 
voida tuomita menetetyksi uudelleen.
Kunkin jäsenvaltion on toteutettava 
tarvittavat toimenpiteet, jotta voidaan 
välttää saman taloudellisen edun 
moninkertainen menetetyksi 
tuomitseminen.

Or. en

Tarkistus 156
Sarah Ludford

Ehdotus direktiiviksi
8 artikla – 6 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

6 a. Jos tuomioistuimen johtopäätöksenä 
on, että menetetyksi tuomitseminen 
johtaisi asianomaisen henkilön 
elinkeinon menetykseen, menetetyksi 
tuomitseminen olisi peruutettava 
kokonaan tai osittain 
suhteellisuusperiaatteen mukaisesti.

Or. en

Perustelu

Suhteellisuusperiaate edellyttää, että menetetyksi tuomitseminen ei saa johtaa asianomaisten 
henkilöiden ja yritysten toimintamahdollisuuksien tuhoamiseen.
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Tarkistus 157
Alexander Alvaro, Renate Weber

Ehdotus direktiiviksi
8 artikla – 6 c kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

6 c. Jos tuomioistuimen johtopäätöksenä 
on, että menetetyksi tuomitseminen 
johtaisi asianomaisen henkilön 
elinkeinon menetykseen, menetetyksi 
tuomitseminen olisi peruutettava 
kokonaan tai osittain 
suhteellisuusperiaatteen mukaisesti.

Or. en

Tarkistus 158
Alexander Alvaro, Renate Weber

Ehdotus direktiiviksi
8 artikla – 6 b kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

6 b. Jäsenvaltioiden on toteutettava 
tarvittavat toimenpiteet, jotta voidaan 
varmistaa, että menetetyksi 
tuomitseminen ei vaaranna loukattujen 
osapuolten oikeuksia ja omistusoikeutta 
suhteessa syytettyyn ja tämän rikolliseen 
toimintaan.

Or. en

Tarkistus 159
Alexander Alvaro, Renate Weber

Ehdotus direktiiviksi
9 artikla – 1 kohta
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Komission teksti Tarkistus

Kunkin jäsenvaltion on toteutettava 
tarvittavat toimenpiteet, jotta voidaan 
tarkkaan määrittää omaisuus, joka 
tuomitaan menetetyksi lainvoimaisen 
rikostuomion tai 5 artiklassa säädettyjen, 
menetetyksi tuomitsemista koskevan 
päätöksen tekemiseen johtaneiden 
menettelyjen perusteella, ja toteuttaa 
muut toimet, jotka ovat tarpeen kyseisen 
menetetyksi tuomitsemista koskevan 
päätöksen tehokkaan täytäntöönpanon 
varmistamiseksi.

Kunkin jäsenvaltion on toteutettava 
tarvittavat toimenpiteet, jotta voidaan 
tarkkaan määrittää omaisuus, joka 
tuomitaan menetetyksi.

Or. en

Tarkistus 160
Rui Tavares

Ehdotus direktiiviksi
9 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Kunkin jäsenvaltion on toteutettava 
tarvittavat toimenpiteet, jotta voidaan 
tarkkaan määrittää omaisuus, joka 
tuomitaan menetetyksi lainvoimaisen 
rikostuomion tai 5 artiklassa säädettyjen, 
menetetyksi tuomitsemista koskevan 
päätöksen tekemiseen johtaneiden 
menettelyjen perusteella, ja toteuttaa 
muut toimet, jotka ovat tarpeen kyseisen 
menetetyksi tuomitsemista koskevan 
päätöksen tehokkaan täytäntöönpanon 
varmistamiseksi.

Kunkin jäsenvaltion on toteutettava 
tarvittavat toimenpiteet, jotta voidaan 
tarkkaan määrittää omaisuus, joka 
tuomitaan menetetyksi. Päätöksen on 
oltava suhteellinen, ja siinä on otettava 
huomioon syytetylle tai tuomitulle 
henkilölle ja kaikille asianomaisille 
henkilöille määrätyt rasitteet.

Or. en

Perustelu

Toimenpide koskee kaikkia direktiivin mukaisia toimia ja sillä varmistetaan, että menetetyksi 
tuomitaan vain omaisuus, joka on oikeassa suhteessa syytettyjen, tuomittujen ja asiaosaisten 
omistusoikeuteen sekä kyseiseen rikolliseen toimintaan.
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Tarkistus 161
Axel Voss, Monika Hohlmeier, Manfred Weber, Jan Philipp Albrecht, Hubert Pirker

Ehdotus direktiiviksi
9 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Yksittäisissä tapauksissa voi olla 
suhteellisuusperiaatteen mukaisesti 
mahdollista, että menetetyksi 
tuomitsemisesta poiketaan kokonaan tai 
osittain, jos menetetyksi tuomitseminen 
aiheuttaisi kohtuuttomia vaikeuksia 
asianomaiselle henkilöille tai 
perheenjäsenille. Mainitun tapauksen 
katsotaan olevan kyseessä, jos toimenpide 
rasittaisi suhteettomasti asianomaista 
henkilöä tai johtaisi hänen elinkeinonsa 
menetykseen, sekä tapauksissa, joissa 
menetetyksi tuomitsemisen kustannukset 
ylittävät suhteettomasti menetetyksi 
tuomittavan summan.

Or. de

Perustelu

Komission ehdotus ei alkuperäisessä muodossaan sisällä mitään kohtuuttomia vaikeuksia 
koskevia määräyksiä: tapauksissa, jotka täyttävät menetetyksi tuomitsemisen vaatimukset, 
tuomio pantaisiin automaattisesti täytäntöön. Suhteettomien vaikutusten välttämiseksi on 
otettava käyttöön kohtuuttomat vaikutukset kieltävä lauseke. Suhteellisuusperiaatteen mukaan 
menetetyksi tuomitseminen ei saa johtaa asianomaisen henkilön elinkeinon menettämiseen 
eikä asianomaisen oikeussubjektin aseman kieltämiseen.

Tarkistus 162
Salvatore Iacolino

Ehdotus direktiiviksi
9 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

9 a artikla



AM\923342FI.doc 75/83 PE498.052v02-00

FI

Menetetyksi tuomittujen varojen 
käyttäminen sosiaalisiin tarkoituksiin

Jäsenvaltiot ryhtyvät välittömästi toimiin, 
joilla edistetään rikollisten varojen, 
rikoksentekovälineiden ja rikoshyödyn 
käyttämistä sosiaalisiin tarkoituksiin.
Mainitut varat voidaan antaa julkisten 
elinten – kuten kansalaisjärjestöjen –
käyttöön, jotka edistävät lainmukaisuutta 
ja uhrien auttamista objektiivisten 
kriteerien perusteella, ja myös 
poliisiviranomaisten ja 
oikeusviranomaisten käyttöön, jotta 
voidaan torjua 2 artiklan 6 kohdassa 
tarkoitettua rikollisuutta.

Or. it

Perustelu

Jotkut jäsenvaltiot ovat jo soveltaneet menetetyiksi tuomitun omaisuuden käyttämistä 
yleishyödyllisiin tarkoituksiin, mikä on ollut suuri menestys sekä yhteiskunnan kehittämisen 
että rikollisen toiminnan torjunnan kannalta.

Tarkistus 163
Véronique Mathieu

Ehdotus direktiiviksi
10 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

10 a artikla
Jäsenvaltioiden välinen yhteistyö

Jäsenvaltiot varmistavat, että samoja 
taloudellisia etuja ei tuomita uudelleen 
menetetyiksi saman rikollisten toiminnan 
perusteella. Taloudellisia etuja ei voida 
tuomita uudelleen menetetyiksi saman 
rikollisten toiminnan perusteella.

Or. fr

Tarkistus 164
Salvatore Iacolino
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Ehdotus direktiiviksi
10 artikla – otsikko

Komission teksti Tarkistus

Jäädytetyn omaisuuden hallinnointi Jäädytetyn ja menetetyksi tuomitun
omaisuuden hallinnointi

Or. it

Perustelu

Omaisuuden hallinnointi olisi määriteltävä selkeämmin tapauksissa, joissa omaisuus on 
takavarikoitu käytettäväksi sosiaalisiin tarkoituksiin.

Tarkistus 165
Sonia Alfano, Rita Borsellino, Monica Luisa Macovei

Ehdotus direktiiviksi
10 artikla – otsikko

Komission teksti Tarkistus

Jäädytetyn omaisuuden hallinnointi Jäädytetyn, takavarikoidun ja menetetyksi 
tuomitun omaisuuden hallinnointi

Or. en

Tarkistus 166
Salvatore Iacolino

Ehdotus direktiiviksi
10 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Kunkin jäsenvaltion on toteutettava 
tarvittavat toimenpiteet, kuten perustettava 
kansallisia keskitettyjä toimistoja tai 
otettava käyttöön muita järjestelyjä, sen 
varmistamiseksi, että jäädytettyä 
omaisuutta hallinnoidaan asianmukaisella 
tavalla sen mahdollista myöhempää 

1. Kunkin jäsenvaltion on toteutettava 
tarvittavat toimenpiteet, kuten perustettava 
kansallisia keskitettyjä toimistoja tai 
otettava käyttöön muita järjestelyjä, sen 
varmistamiseksi, että jäädytettyä 
omaisuutta hallinnoidaan asianmukaisella 
tavalla sen mahdollista myöhempää 
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menetetyksi tuomitsemista varten. menetetyksi tuomitsemista varten ja sen 
varmistamiseksi, että menetetyksi 
tuomittua omaisuutta voidaan käyttää 
sosiaalisiin tarkoituksiin.

Or. it

Perustelu

Omaisuuden hallinnointi olisi määriteltävä selkeämmin tapauksissa, joissa omaisuus on 
takavarikoitu käytettäväksi sosiaalisiin tarkoituksiin.

Tarkistus 167
Emine Bozkurt

Ehdotus direktiiviksi
10 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a. Tässä yhteydessä jäsenvaltioiden 
poliisiviranomaisten, oikeusviranomaisten 
ja rahoitusalan valvontaviranomaisten 
läheinen rajatylittävä yhteistyö on 
olennaisen tärkeätä.

Or. en

Tarkistus 168
Sonia Alfano, Rita Borsellino, Monica Luisa Macovei

Ehdotus direktiiviksi
10 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Kunkin jäsenvaltion on varmistettava, 
että 1 kohdassa tarkoitettujen 
toimenpiteiden avulla optimoidaan 
kyseisen omaisuuden taloudellinen arvo, ja 
että näihin toimenpiteisiin kuuluu myös 
omaisuuden myynti tai luovutus, jos sen 
arvo on vaarassa alentua.

2. Kunkin jäsenvaltion on varmistettava, 
että 1 kohdassa tarkoitettujen 
toimenpiteiden avulla optimoidaan 
kyseisen jäädytetyn omaisuuden 
taloudellinen arvo, ja että näihin 
toimenpiteisiin kuuluu vain tarvittaessa 
myös omaisuuden myynti tai luovutus, jos 
sen arvo on vaarassa alentua. Kunkin 
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jäsenvaltion on toteutettava kaikki 
tarvittavat toimenpiteet, jotta tässä 
vaiheessa voidaan ehkäistä rikollinen 
soluttautuminen.

Or. en

Tarkistus 169
Rui Tavares

Ehdotus direktiiviksi
10 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Kunkin jäsenvaltion on varmistettava, 
että 1 kohdassa tarkoitettujen 
toimenpiteiden avulla optimoidaan 
kyseisen omaisuuden taloudellinen arvo, ja 
että näihin toimenpiteisiin kuuluu myös 
omaisuuden myynti tai luovutus, jos sen 
arvo on vaarassa alentua.

2. Kunkin jäsenvaltion on varmistettava, 
että 1 kohdassa tarkoitettujen 
toimenpiteiden avulla edistetään 
sosiaalista uudelleen käyttöä ja
optimoidaan kyseisen omaisuuden 
taloudellinen arvo, ja että näihin 
toimenpiteisiin kuuluu myös omaisuuden 
myynti tai luovutus, jos sen arvo on 
vaarassa alentua. Kunkin jäsenvaltion on 
toteutettava kaikki tarvittavat 
toimenpiteet, jotta tässä vaiheessa voidaan 
ehkäistä rikollinen soluttautuminen.

Or. en

Perustelu

Tarkistuksen tavoitteena on saattaa direktiivin teksti yhdenmukaiseksi johdanto-osan 16 
kohdan kanssa.

Tarkistus 170
Sonia Alfano, Rita Borsellino, Monica Luisa Macovei

Ehdotus direktiiviksi
10 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. Kukin jäsenvaltio toteuttaa parhaisiin 
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käytänteisiin perustuviin tarvittavia 
toimenpiteitä menetetyksi tuomitun 
omaisuuden luovuttamiseksi uudelle 
omistajalle. Ensisijaisena tavoitteena on 
oltava mainitun omaisuuden osoittaminen 
lainvalvontahankkeille ja rikosten 
ehkäisemishankkeille sekä muille yleisen 
ja sosiaalisen edun mukaisille hankkeille.
Mainitun omaisuuden muita 
käyttömuotoja voidaan harkita vain siinä 
tapauksessa, että edellä mainittu ei ole 
mahdollista, ja kaikissa tapauksessa 
jäsenvaltioiden on ryhdyttävä kaikkiin 
toimiin, jotta voidaan varmistaa, että 
mikään rikollinen tai laiton 
soluttautuminen ei ole mahdollista 
viimeksi mainitussa vaiheessa.

Or. en

Tarkistus 171
Emine Bozkurt

Ehdotus direktiiviksi
10 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. Kukin jäsenvaltio varmistaa, että 
merkittävä osa menetetyksi tuomitusta 
omaisuudesta käytetään rikosten 
välittömien ja välillisten uhrien hyväksi.

Or. en

Tarkistus 172
Salvatore Iacolino

Ehdotus direktiiviksi
10 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. Kukin jäsenvaltio voi ottaa käyttöön 
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käyttövaroja, joilla rahoitetaan 
omaisuuden turvaaminen sen 
jäädyttämisen ja menetetyksi 
tuomitsemisen välisenä aikana, jotta 
voidaan varmistaa omaisuuden 
suojaaminen mahdolliselta vandalismilta 
tai toimilta, jotka estävät omaisuuden 
välittömän käyttöönoton.

Or. it

Tarkistus 173
Cornelis de Jong

Ehdotus direktiiviksi
11 artikla

Komission teksti Tarkistus

11 artikla Poistetaan.
Tilastot

Jäsenvaltioiden on säännöllisesti 
kerättävä asiaa käsitteleviltä 
viranomaisilta kattavia tilastotietoja ja 
säilytettävä ne, jotta voidaan tarkastella 
menetetyksi tuomitsemista koskevien 
jäsenvaltioiden järjestelmien 
vaikuttavuutta. Kerätyt tilastotiedot on 
toimitettava komissiolle vuosittain, ja 
niihin on sisällytettävä kaikkien rikosten 
osalta seuraavat tiedot:
a) täytäntöön pantujen 
jäädyttämispäätösten lukumäärä,
b) täytäntöön pantujen menetetyksi 
tuomitsemista koskevien päätösten 
lukumäärä,
c) jäädytetyn omaisuuden arvo,
d) takaisin perityn omaisuuden arvo,
e) sellaisten pyyntöjen lukumäärä, jotka 
koskevat jäädyttämispäätösten 
täytäntöönpanoa toisessa jäsenvaltiossa,
f) sellaisten menetetyksi tuomitsemista 
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koskevien päätösten lukumäärä, jotka on 
pyydetty pantavaksi täytäntöön toisessa 
jäsenvaltiossa,
g) toisessa jäsenvaltiossa toteutetun 
täytäntöönpanon seurauksena takaisin 
perityn omaisuuden arvo,
h) sen omaisuuden arvo, joka on tarkoitus 
käyttää uudelleen lainvalvontatoimiin, 
rikollisuuden ehkäisemiseen tai 
sosiaalisiin tarkoituksiin,
i) niiden tapausten lukumäärä, joissa on 
määrätty menetetyksi tuomitsemisesta, 
suhteessa tämän direktiivin 
soveltamisalaan kuuluvien 
rikostuomioiden lukumäärään,
j) tuomioistuinten hylkäämien 
jäädyttämistä tai menetetyksi 
tuomitsemista koskevien päätöspyyntöjen 
lukumäärä,
k) oikeudellisen riitauttamisen vuoksi 
hylättyjen jäädyttämistä tai menetetyksi 
tuomitsemista koskevien päätöspyyntöjen 
lukumäärä.

Or. en

Tarkistus 174
Cornelis de Jong

Ehdotus direktiiviksi
11 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

11 a artikla
Tilastot

Jäsenvaltioiden on säännöllisesti 
kerättävä asiaa käsitteleviltä 
viranomaisilta kattavia tilastotietoja ja 
säilytettävä ne, jotta voidaan tarkastella 
menetetyksi tuomitsemista koskevien 
jäsenvaltioiden järjestelmien 
vaikuttavuutta. Kerätyt tilastotiedot on 
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toimitettava komissiolle vuosittain, ja 
niihin on sisällytettävä:
a) täytäntöön pantujen 
jäädyttämispäätösten lukumäärä,
b) täytäntöön pantujen menetetyksi 
tuomitsemista koskevien päätösten 
lukumäärä.

Or. en

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

Ehdotus direktiiviksi
11 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltioiden on säännöllisesti kerättävä 
asiaa käsitteleviltä viranomaisilta kattavia 
tilastotietoja ja säilytettävä ne, jotta 
voidaan tarkastella menetetyksi 
tuomitsemista koskevien jäsenvaltioiden 
järjestelmien vaikuttavuutta. Kerätyt 
tilastotiedot on toimitettava komissiolle 
vuosittain, ja niihin on sisällytettävä 
kaikkien rikosten osalta seuraavat tiedot:

Jäsenvaltioiden on säännöllisesti kerättävä 
asiaa käsitteleviltä viranomaisilta kattavia 
tilastotietoja ja säilytettävä ne, jotta 
voidaan tarkastella menetetyksi 
tuomitsemista koskevien jäsenvaltioiden 
järjestelmien vaikuttavuutta. Kerätyt 
tilastotiedot on toimitettava komissiolle 
vuosittain, ja niihin on sisällytettävä 
kaikkien tämän direktiivin 
soveltamisalaan sisältyvien rikosten osalta 
seuraavat tiedot:

Or. de

Tarkistus 176
Roberta Angelilli

Ehdotus direktiiviksi
11 artikla – 1 kohta – k a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

k a) menetetyksi tuomitun omaisuuden 
käyttötapa ja tieto siitä, miten käyttötapa 
on edistänyt asianomaisen alueen ja 
asianomaisten paikallisyhteisöjen 
taloudellista kehittämistä;

Or. it
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Tarkistus 177
Roberta Angelilli

Ehdotus direktiiviksi
11 artikla – 1 kohta – k b alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

k b) menetetyksi tuomitun omaisuuden
muuhun käyttöön osoittamisen 
menettelyjen kestoaika erityisesti 
tapauksissa, joissa mainittu omaisuus oli 
hyvässä kunnossa, kun se tuomittiin 
menetetyksi.

Or. it


