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Módosítás 30
Cornelis de Jong

Irányelvre irányuló javaslat
1 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A határokon átnyúló szervezett bűnözés 
fő indítéka az anyagi haszonszerzés. A 
bűnüldöző és igazságügyi hatóságokat –
hatékony működésük érdekében – el kell 
látni a bűncselekményekből származó 
jövedelem felkutatásához, 
befagyasztásához, kezeléséhez és 
elkobzásához szükséges eszközökkel.

(1) A határokon átnyúló szervezett bűnözés 
egyik fő indítéka az anyagi haszonszerzés. 
A bűnüldöző és igazságügyi hatóságokat –
hatékony működésük érdekében – el kell 
látni a bűncselekményekből származó 
jövedelem felkutatásához, 
befagyasztásához, kezeléséhez és 
elkobzásához szükséges eszközökkel.

Or. en

Módosítás 31
Sonia Alfano, Rita Borsellino, Monica Luisa Macovei

Irányelvre irányuló javaslat
1 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A határokon átnyúló szervezett bűnözés 
fő indítéka az anyagi haszonszerzés. A 
bűnüldöző és igazságügyi hatóságokat –
hatékony működésük érdekében – el kell 
látni a bűncselekményekből származó 
jövedelem felkutatásához, 
befagyasztásához, kezeléséhez és 
elkobzásához szükséges eszközökkel.

(1) A legtöbb bűncselekmény, különösen 
a határokon átnyúló szervezett bűnözés –
ideértve a maffiatípusú bűnszervezeteket 
is – fő indítéka az anyagi haszonszerzés. A 
megfelelő illetékes hatóságokat – hatékony 
működésük érdekében – el kell látni a 
bűncselekményekből származó jövedelem 
felkutatásához, befagyasztásához, 
kezeléséhez és elkobzásához szükséges 
eszközökkel. Azonban a szervezett 
bűnözés eredményes megelőzésének és 
leküzdésének nem szabad a 
bűncselekményből származó jövedelem 
semlegesítésére korlátozódnia, hanem ezt 
bizonyos esetekben ki kell terjeszteni az 
ilyen bűnszervezetekhez bármilyen módon 
kapcsolódó vagyonra is. Ezért nem 
elegendő pusztán a bűncselekményből 
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származó jövedelem lefoglalásának és 
elkobzásának kölcsönös uniós elismerését 
biztosítani. A gazdasági bűncselekmények 
elleni eredményes küzdelem megköveteli a 
büntetőjogtól eltérő területeken vagy 
büntetőjogi elítélés nélkül egyéb módon 
elfogadott intézkedések kölcsönös 
elismerését is, valamint azt, hogy ezek az 
intézkedések átfogóbban minden olyan 
vagyonra vagy jövedelemre 
vonatkozzanak, amely bűnszervezetnek, 
illetve bűnös magatartást tanúsító vagy 
gyaníthatóan bűnszervezethez tartozó 
személynek tulajdonítható.

Or. en

Indokolás

Ez a preambulumbekezdés a súlyos és szervezett bűnözéssel összefüggésben az elkobzás 
jelentőségével foglalkozik. Kiemeli különösen az elítélés nélküli elkobzási rendszerek súlyos 
és szervezett bűnözés elleni küzdelemben fennálló jelentőségét. Ezeknek a rendszereknek 
eredményesnek kell lenniük, és azokat a tagállamokban kölcsönösen el kell ismerni és 
alkalmazni kell.

Módosítás 32
Roberta Angelilli

Irányelvre irányuló javaslat
1 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A határokon átnyúló szervezett bűnözés 
fő indítéka az anyagi haszonszerzés. A 
bűnüldöző és igazságügyi hatóságokat –
hatékony működésük érdekében – el kell 
látni a bűncselekményekből származó 
jövedelem felkutatásához, 
befagyasztásához, kezeléséhez és 
elkobzásához szükséges eszközökkel.

(1) A szervezett bűnözés – különösen a 
határokon átnyúló bűnözés – fő indítéka az 
anyagi haszonszerzés. A bűnüldöző és 
igazságügyi hatóságokat – hatékony 
működésük érdekében – el kell látni a 
bűncselekményekből származó jövedelem 
felkutatásához, befagyasztásához, 
kezeléséhez és elkobzásához szükséges 
eszközökkel.

Or. it



AM\923342HU.doc 5/83 PE498.052v02-00

HU

Módosítás 33
Mario Borghezio

Irányelvre irányuló javaslat
1 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A határokon átnyúló szervezett bűnözés 
fő indítéka az anyagi haszonszerzés. A 
bűnüldöző és igazságügyi hatóságokat –
hatékony működésük érdekében – el kell 
látni a bűncselekményekből származó 
jövedelem felkutatásához, 
befagyasztásához, kezeléséhez és 
elkobzásához szükséges eszközökkel.

(1) A határokon átnyúló szervezett bűnözés 
legfőbb eredménye a jelentős anyagi 
haszonszerzés. E bűncselekmények elleni 
hatékony fellépés érdekében a bűnüldöző 
és igazságügyi hatóságokat el kell látni a 
bűncselekményekből származó jövedelem 
felkutatásához, befagyasztásához, 
kezeléséhez és elkobzásához szükséges 
eszközökkel.

Or. it

Módosítás 34
Mariya Gabriel

Irányelvre irányuló javaslat
2 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A szervezett bűnözői csoportok a 
határokon átnyúlóan fejtik ki 
tevékenységüket, és egyre nagyobb 
vagyonra tesznek szert különböző uniós 
tagállamokban és harmadik országokban. 
Egyre nagyobb szükség van a kölcsönös 
jogsegélyre és a vagyonvisszaszerzés terén 
a hatékony nemzetközi bűnüldözési 
együttműködésre.

(2) A szervezett bűnözői csoportok a 
határokon átnyúlóan fejtik ki 
tevékenységüket, és egyre nagyobb 
vagyonra tesznek szert különböző uniós 
tagállamokban és harmadik országokban. 
Egyre nagyobb szükség van a kölcsönös 
jogsegélyre és a vagyonvisszaszerzés terén 
a hatékony nemzetközi bűnüldözési 
együttműködésre. A minimumszabályok 
elfogadása egységesíteni fogja a 
tagállamok befagyasztási és elkobzási 
rendszereit, előmozdítva a kölcsönös 
bizalmat és a határokon átnyúló hatékony 
együttműködést.

Or. en
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Módosítás 35
Zbigniew Ziobro

Irányelvre irányuló javaslat
2 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) A szervezett bűnözés elleni harc 
legeredményesebb módszerei a hatékony 
felderítés, a bűncselekményekhez 
használatos eszközök és az azokból 
származó haszon felderítése és elkobzása. 
Különösen hatékonynak bizonyul a 
kibővített elkobzás intézményének 
bevezetése.

Or. pl

Módosítás 36
Roberta Angelilli

Irányelvre irányuló javaslat
3 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Jóllehet kevés statisztika áll 
rendelkezésre, úgy tűnik azonban, hogy a 
bűncselekményekből származó 
jövedelemhez képest nem elegendő az 
Unión belül visszaszerzett 
bűncselekményekből származó vagyoni 
eszközök értéke. Tanulmányok azt 
igazolták, hogy az uniós és nemzeti 
jogszabályokba foglalt szabályozás 
ellenére, továbbra sem alkalmazzák kellő 
mértékben az elkobzási eljárásokat.

(3) Jóllehet kevés statisztika áll 
rendelkezésre, úgy tűnik azonban, hogy a 
bűncselekményekből származó 
jövedelemhez képest nem elegendő az 
Unión belül visszaszerzett 
bűncselekményekből származó vagyoni 
eszközök értéke. Tanulmányok azt 
igazolták, hogy az uniós és nemzeti 
jogszabályokba foglalt szabályozás 
ellenére, továbbra sem alkalmazzák kellő 
mértékben az elkobzási eljárásokat, és 
emiatt megfelelő harmonizációt kell 
végrehajtani – többek között – az elkobzás 
maradéktalan végrehajtása érdekében.

Or. it
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Indokolás

Első rész: nyelvi módosítás.

Módosítás 37
Sarah Ludford

Irányelvre irányuló javaslat
7 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7a) Ez az irányelv csak a büntetőjogi 
elkobzási intézkedésekkel foglalkozik. 
Nem ír elő minimumszabályokat olyan 
polgári jogi intézkedések tekintetében, 
amelyekkel a tagállamok rendelkezhetnek 
a bűncselekményből származó 
jövedelemnek tekintett vagyon 
elkobzására vonatkozóan.

Or. en

Indokolás

A módosítás megőrzi az átfogó rendelkezést, azonban biztosítja, hogy a tagállamok polgári 
jogi elkobzási hatásköröket alkalmazhatnak hatályos joguk alapján, illetve ezen irányelv 
alapján nem elítélésen alapuló büntetőjogi elkobzási hatásköröket alakíthatnak ki . Ez 
biztosítani fogja a teljes lefedettséget az egész EU-ban, azonban a polgári jogi elkobzási 
hatásköröket nem ültetné át ebbe a büntetőjogi eszközbe.

Módosítás 38
Sarah Ludford

Irányelvre irányuló javaslat
7 b preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7b) A tagállamok a büntetőügyekhez 
kapcsolódó elkobzási eljárásokat tetszés 
szerint bármilyen, azaz büntető-, polgári 
és közigazgatási bíróság elé is vihetik.
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Or. en

Indokolás

A módosítás pontosítja, hogy a tagállamok a nemzeti rendszerükhöz illeszkedő bármilyen 
típusú bírósági eljárással végrehajthatják az irányelvet.

Módosítás 39
Mariya Gabriel

Irányelvre irányuló javaslat
9 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(9) Ezért az ezen irányelv hatálya alá 
tartozó bűncselekmények e tágabb 
fogalmára kell hivatkozni, amennyiben a 
bűncselekményhez használt eszközök és az 
abból származó jövedelem, vagy azzal 
egyenértékű vagyon elkobzására jogerős 
bírósági határozatot követően kerül sor. A 
2001/500/IB kerethatározat arra kötelezi a 
tagállamokat, hogy a jogerős ítéletet 
követően tegyék lehetővé az elkövetési 
eszközöknek és a bűncselekményekből 
származó jövedelemnek az elkobzását, 
továbbá a bűncselekményből származó 
jövedelemmel azonos értékű vagyon 
elkobzását. Ezt a kötelezettséget fenn kell 
tartani az ezen irányelv hatályán kívüli 
bűncselekmények esetében.

(9) Ezért az ezen irányelv hatálya alá 
tartozó bűncselekmények e tágabb 
fogalmára kell hivatkozni, amennyiben a 
bűncselekményhez használt eszközök és az 
abból származó jövedelem, vagy azzal 
egyenértékű vagyon elkobzására jogerős –
elítélésen alapuló vagy büntetőjogi elítélés 
nélküli – bírósági határozatot követően 
kerül sor. A 2001/500/IB kerethatározat 
arra kötelezi a tagállamokat, hogy a jogerős 
ítéletet követően tegyék lehetővé az 
elkövetési eszközöknek és a 
bűncselekményekből származó 
jövedelemnek az elkobzását, továbbá a 
bűncselekményből származó jövedelemmel 
azonos értékű vagyon elkobzását. Ezt a 
kötelezettséget fenn kell tartani az ezen 
irányelv hatályán kívüli bűncselekmények 
esetében.

Or. en

Módosítás 40
Sonia Alfano, Rita Borsellino, Monica Luisa Macovei

Irányelvre irányuló javaslat
9 preambulumbekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(9) Ezért az ezen irányelv hatálya alá 
tartozó bűncselekmények e tágabb 
fogalmára kell hivatkozni, amennyiben a 
bűncselekményhez használt eszközök és az 
abból származó jövedelem, vagy azzal 
egyenértékű vagyon elkobzására jogerős 
bírósági határozatot követően kerül sor. A 
2001/500/IB kerethatározat arra kötelezi a 
tagállamokat, hogy a jogerős ítéletet 
követően tegyék lehetővé az elkövetési 
eszközöknek és a bűncselekményekből 
származó jövedelemnek az elkobzását, 
továbbá a bűncselekményből származó 
jövedelemmel azonos értékű vagyon 
elkobzását. Ezt a kötelezettséget fenn kell 
tartani az ezen irányelv hatályán kívüli 
bűncselekmények esetében.

(9) Ezért az ezen irányelv hatálya alá 
tartozó bűncselekmények e tágabb 
fogalmára kell hivatkozni, amennyiben a 
bűncselekményhez használt eszközök és az 
abból származó jövedelem, vagy azzal 
egyenértékű vagyon elkobzására jogerős 
bírósági határozatot követően kerül sor. A 
2001/500/IB kerethatározat arra kötelezi a 
tagállamokat, hogy a jogerős ítéletet 
követően tegyék lehetővé az elkövetési 
eszközöknek és a bűncselekményekből 
származó jövedelemnek az elkobzását, 
továbbá a bűncselekményből származó 
jövedelemmel azonos értékű vagyon 
elkobzását. Ezt a kötelezettséget fenn kell 
tartani az ezen irányelv hatályán kívüli 
bűncselekmények esetében, a 
bűncselekményből származó jövedelmek 
ezen irányelvben meghatározott fogalmát 
pedig ki kell terjeszteni az ezen irányelv 
hatálya alá nem tartozó 
bűncselekményekre is.

Or. en

Indokolás

A bűncselekményből származó jövedelem többféle fogalommeghatározása számos különbséget 
teremt a tagállamok között. Minden tagállamban közös és átfogó fogalommeghatározást kell 
kialakítani a bűncselekményből származó jövedelemre. Ezt az Európai Parlament is 
kifejezetten jelezte a szervezett bűnözésről szóló, 2011. októberi állásfoglalásában.

Módosítás 41
Monica Luisa Macovei

Irányelvre irányuló javaslat
11 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(11) A non bis in idem elvének 
megfelelően helyénvaló kizárni a 
kiterjesztett elkobzást az olyan állítólagos 

(11) A non bis in idem elvének 
megfelelően helyénvaló kizárni a 
kiterjesztett elkobzást az olyan állítólagos 
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bűnöző tevékenységből származó 
jövedelem esetében, amelyek tekintetében 
az érintett személyt egy korábbi eljárásban 
jogerősen felmentették, vagy egyéb 
esetekben, amikor a non bis in idem elve 
alkalmazandó. Akkor is ki kell zárni a 
kiterjesztett elkobzást, ha a hasonló 
bűnöző tevékenység esetében a nemzeti 
büntetőjog szerinti elévülés következtében 
nem indulhat büntetőeljárás.

bűnöző tevékenységből származó 
jövedelem esetében, amelyek tekintetében 
az érintett személyt egy korábbi eljárásban 
jogerősen felmentették, vagy egyéb 
esetekben, amikor a non bis in idem elve 
alkalmazandó.

Or. en

Módosítás 42
Mariya Gabriel

Irányelvre irányuló javaslat
12 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(12) Az elkobzást elrendelő határozatok 
meghozatalához általában büntetőjogi 
felelősséget megállapító ítéletre van 
szükség. Annak érdekében, hogy 
megakadályozzák a bűncselekmények 
folytatását, és a bűncselekményekből 
származó haszon legális gazdaságba 
történő újra befektetést, egyes esetekben 
annak ellenére is lehetővé kell tenni a 
vagyoni eszközök elkobzását, hogy nem 
szabható ki büntetőjogi felelősséget 
megállapító ítélet. Néhány tagállam 
lehetővé teszi az elkobzást a büntetőeljárás 
folytatásához elegendő bizonyíték 
hiányában is, ha a bíróság megítélése 
szerint nagy a valószínűsége annak, hogy 
a vagyon illegális eredetű, továbbá olyan 
esetekben is, amikor a gyanúsított vagy 
vádlott a büntetőeljárás elkerülése 
érdekében megszökik, vagy egyéb okokból 
nem képes részt venni az eljárásban, 
illetve a büntetőeljárás befejezése előtt 
elhalálozik. Ilyen esetekben ítélet nélküli 
elkobzásról beszélünk. Rendelkezést kell 
hozni, hogy legalább az utóbbi, korlátozott 

(12) Az elkobzást elrendelő határozatok 
meghozatalához általában büntetőjogi 
felelősséget megállapító ítéletre van 
szükség. Annak érdekében, hogy 
megakadályozzák a bűncselekmények 
folytatását, és a bűncselekményekből 
származó haszon legális gazdaságba 
történő újra befektetését, egyes esetekben 
lehetővé kell tenni a büntetőítélet nélküli 
elkobzást.
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esetekben minden tagállamban lehetővé 
tegyék a nem elítélésen alapuló elkobzást. 
Mindez megfelel a korrupció elleni 
ENSZ-egyezmény 54. cikke (1) bekezdése 
c) pontjának, amely úgy rendelkezik, hogy 
mindegyik részes tagállamnak fontolóra 
kell vennie az ahhoz szükséges 
intézkedéseket, hogy lehetővé tegyék 
illegálisan megszerzett vagyontárgy 
elkobzását büntetőjogi elítélés nélkül, 
beleértve az olyan eseteket, amikor az 
elkövetővel szemben nem lehet vádat 
emelni elhalálozás, szökés vagy távollét 
miatt.

Or. en

Módosítás 43
Roberta Angelilli

Irányelvre irányuló javaslat
12 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(12) Az elkobzási határozatok kiadásához 
általában büntetőjogi felelősséget 
megállapító ítéletre van szükség. Annak 
érdekében, hogy megakadályozzák a 
bűncselekmények folytatását, és a 
bűncselekményekből származó haszon 
legális gazdaságba történő újra 
befektetést, egyes esetekben annak ellenére 
is lehetővé kell tennie a vagyoni eszközök 
elkobzását, hogy nem szabható ki 
büntetőjogi felelősséget megállapító ítélet. 
Néhány tagállam lehetővé teszi az 
elkobzást, amennyiben nem áll 
rendelkezésre elegendő bizonyíték a 
büntetőeljárásban, ha a bíróság az esetek 
valószínűségét mérlegelve úgy ítéli meg, 
hogy a vagyon illegális eredetű, továbbá 
olyan helyzetekben is, amikor a 
gyanúsított vagy vádlott a büntetőeljárás 
elkerülése érdekében megszökik, vagy 
egyéb okokból nem képes részt venni az 

(12) Az elkobzási határozatok kiadásához 
általában büntetőjogi felelősséget 
megállapító ítéletre van szükség. Annak
érdekében, hogy megakadályozzák a 
bűncselekmények folytatását, és a 
bűncselekményekből származó haszon újra 
befektetését, egyes esetekben – különösen 
a nem igazolható eredetű vagyon 
tulajdonosaival szemben – annak ellenére 
is lehetővé kell tennie a vagyoni eszközök 
elkobzását, hogy nem szabható ki 
büntetőjogi felelősséget megállapító ítélet.
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eljárásban, illetve a büntetőeljárás
befejezése előtt elhalálozik. Mindez a nem 
elítélésen alapuló elkobzásban jelenik 
meg. Rendelkezést kell hozni, hogy 
legalább az utóbbi, korlátozott esetekben 
minden tagállamban lehetővé tegyék a 
nem elítélésen alapuló elkobzást. Mindez 
megfelel a korrupció elleni ENSZ-
egyezmény 54. cikke (1) bekezdése c) 
pontjának, amely úgy rendelkezik, hogy 
mindegyik részes tagállamnak fontolóra 
kell vennie az ahhoz szükséges 
intézkedéseket, hogy lehetővé tegyék 
illegálisan megszerzett vagyontárgy 
elkobzását büntetőjogi elítélés nélkül, 
beleértve az olyan eseteket, amikor az 
elkövetővel szemben nem lehet vádat 
emelni elhalálozás, szökés vagy távollét 
miatt.

Or. it

Módosítás 44
Cornelis de Jong

Irányelvre irányuló javaslat
12 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(12) Az elkobzást elrendelő határozatok 
meghozatalához általában büntetőjogi 
felelősséget megállapító ítéletre van 
szükség. Annak érdekében, hogy 
megakadályozzák a bűncselekmények 
folytatását, és a bűncselekményekből 
származó haszon legális gazdaságba 
történő újra befektetést, egyes esetekben 
annak ellenére is lehetővé kell tenni a 
vagyoni eszközök elkobzását, hogy nem 
szabható ki büntetőjogi felelősséget 
megállapító ítélet. Néhány tagállam 
lehetővé teszi az elkobzást a büntetőeljárás 
folytatásához elegendő bizonyíték 
hiányában is, ha a bíróság megítélése 
szerint nagy a valószínűsége annak, hogy 

(12) Az elkobzást elrendelő határozatok 
meghozatalához általában büntetőjogi 
felelősséget megállapító ítéletre van 
szükség. Azokban az esetekben, ahol 
megállapítható, hogy ez a vagyon minden 
valószínűség szerint bűncselekményből 
származik vagy azt jövőbeli 
bűncselekményekre használják fel, annak 
ellenére is lehetővé kell tenni a vagyoni 
eszközök elkobzását, hogy nem szabható ki 
büntetőjogi felelősséget megállapító ítélet.
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a vagyon illegális eredetű, továbbá olyan 
esetekben is, amikor a gyanúsított vagy 
vádlott a büntetőeljárás elkerülése 
érdekében megszökik, vagy egyéb okokból 
nem képes részt venni az eljárásban, 
illetve a büntetőeljárás befejezése előtt 
elhalálozik. Ilyen esetekben ítélet nélküli 
elkobzásról beszélünk. Rendelkezést kell 
hozni, hogy legalább az utóbbi, korlátozott 
esetekben minden tagállamban lehetővé 
tegyék a nem elítélésen alapuló elkobzást. 
Mindez megfelel a korrupció elleni 
ENSZ-egyezmény 54. cikke (1) bekezdése 
c) pontjának, amely úgy rendelkezik, hogy 
mindegyik részes tagállamnak fontolóra 
kell vennie az ahhoz szükséges 
intézkedéseket, hogy lehetővé tegyék 
illegálisan megszerzett vagyontárgy 
elkobzását büntetőjogi elítélés nélkül, 
beleértve az olyan eseteket, amikor az 
elkövetővel szemben nem lehet vádat 
emelni elhalálozás, szökés vagy távollét 
miatt.

Or. en

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

Irányelvre irányuló javaslat
12 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(12) Az elkobzást elrendelő határozatok 
meghozatalához általában büntetőjogi 
felelősséget megállapító ítéletre van 
szükség. Annak érdekében, hogy 
megakadályozzák a bűncselekmények 
folytatását, és a bűncselekményekből 
származó haszon legális gazdaságba 
történő újra befektetést, egyes esetekben 
annak ellenére is lehetővé kell tenni a 
vagyoni eszközök elkobzását, hogy nem 
szabható ki büntetőjogi felelősséget 
megállapító ítélet. Néhány tagállam 

(12) Az elkobzást elrendelő határozatok 
meghozatalához általában büntetőjogi 
felelősséget megállapító ítéletre van 
szükség. Annak érdekében, hogy 
megakadályozzák a bűncselekmények 
folytatását, és a bűncselekményekből 
származó haszon legális gazdaságba vagy 
bűncselekményekbe történő újra
befektetését, egyes esetekben annak 
ellenére is lehetővé kell tennie a vagyoni 
eszközök elkobzását, hogy nem szabható ki 
büntetőjogi felelősséget megállapító ítélet. 
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lehetővé teszi az elkobzást, amennyiben 
nem áll rendelkezésre elegendő bizonyíték 
a büntetőeljárásban, ha a bíróság az esetek 
valószínűségét mérlegelve úgy ítéli meg, 
hogy a vagyon illegális eredetű, továbbá 
olyan helyzetekben is, amikor a gyanúsított 
vagy vádlott a büntetőeljárás elkerülése 
érdekében megszökik, vagy egyéb okokból 
nem képes részt venni az eljárásban, illetve 
a büntetőeljárás befejezése előtt 
elhalálozik. Mindez a nem elítélésen 
alapuló elkobzásban jelenik meg. 
Rendelkezést kell hozni, hogy legalább az 
utóbbi, korlátozott esetekben minden 
tagállamban lehetővé tegyék a nem 
elítélésen alapuló elkobzást. Mindez 
megfelel a korrupció elleni ENSZ-
egyezmény 54. cikke (1) bekezdése c) 
pontjának, amely úgy rendelkezik, hogy 
mindegyik részes tagállamnak fontolóra 
kell vennie az ahhoz szükséges 
intézkedéseket, hogy lehetővé tegyék 
illegálisan megszerzett vagyontárgy 
elkobzását büntetőjogi elítélés nélkül, 
beleértve az olyan eseteket, amikor az 
elkövetővel szemben nem lehet vádat 
emelni elhalálozás, szökés vagy távollét 
miatt.

Néhány tagállam lehetővé teszi az 
elkobzást, amennyiben nem áll 
rendelkezésre elegendő bizonyíték a 
büntetőeljárásban, ha a bíróság minden 
rendelkezésre álló bizonyítási eszköz 
kihasználását követően meggyőződik 
arról, hogy a vagyon illegális eredetű, 
továbbá olyan helyzetekben is, amikor a 
gyanúsított vagy vádlott a büntetőeljárás 
elkerülése érdekében megszökik, vagy 
egyéb okokból nem képes részt venni az 
eljárásban, illetve a büntetőeljárás 
befejezése előtt elhalálozik. Mindez a nem 
elítélésen alapuló elkobzásban jelenik meg. 
Rendelkezést kell hozni, hogy legalább az 
utóbbi, korlátozott esetekben minden 
tagállamban lehetővé tegyék a nem 
elítélésen alapuló elkobzást. Mindez 
megfelel a korrupció elleni ENSZ-
egyezmény 54. cikke (1) bekezdése c) 
pontjának, amely úgy rendelkezik, hogy 
mindegyik részes tagállamnak fontolóra 
kell vennie az ahhoz szükséges 
intézkedéseket, hogy lehetővé tegyék 
illegálisan megszerzett vagyontárgy 
elkobzását büntetőjogi elítélés nélkül, 
beleértve az olyan eseteket, amikor az 
elkövetővel szemben nem lehet vádat 
emelni elhalálozás, szökés vagy távollét 
miatt.

Or. de

Módosítás 46
Sonia Alfano, Rita Borsellino, Monica Luisa Macovei

Irányelvre irányuló javaslat
12 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(12) Az elkobzást elrendelő határozatok 
meghozatalához általában büntetőjogi 
felelősséget megállapító ítéletre van 
szükség. Annak érdekében, hogy 
megakadályozzák a bűncselekmények 

(12) Az elkobzást elrendelő határozatok 
meghozatalához általában büntetőjogi 
felelősséget megállapító ítéletre van 
szükség. Annak érdekében, hogy 
megakadályozzák a bűncselekmények 
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folytatását, és a bűncselekményekből 
származó haszon legális gazdaságba 
történő újra befektetést, egyes esetekben 
annak ellenére is lehetővé kell tenni a 
vagyoni eszközök elkobzását, hogy nem 
szabható ki büntetőjogi felelősséget 
megállapító ítélet. Néhány tagállam 
lehetővé teszi az elkobzást a büntetőeljárás 
folytatásához elegendő bizonyíték 
hiányában is, ha a bíróság megítélése 
szerint nagy a valószínűsége annak, hogy a 
vagyon illegális eredetű, továbbá olyan 
esetekben is, amikor a gyanúsított vagy 
vádlott a büntetőeljárás elkerülése 
érdekében megszökik, vagy egyéb okokból 
nem képes részt venni az eljárásban, illetve 
a büntetőeljárás befejezése előtt 
elhalálozik. Ilyen esetekben ítélet nélküli 
elkobzásról beszélünk. Rendelkezést kell 
hozni, hogy legalább az utóbbi, korlátozott 
esetekben minden tagállamban lehetővé 
tegyék a nem elítélésen alapuló elkobzást. 
Mindez megfelel a korrupció elleni ENSZ-
egyezmény 54. cikke (1) bekezdése c) 
pontjának, amely úgy rendelkezik, hogy 
mindegyik részes tagállamnak fontolóra 
kell vennie az ahhoz szükséges 
intézkedéseket, hogy lehetővé tegyék 
illegálisan megszerzett vagyontárgy 
elkobzását büntetőjogi elítélés nélkül, 
beleértve az olyan eseteket, amikor az 
elkövetővel szemben nem lehet vádat 
emelni elhalálozás, szökés vagy távollét 
miatt.

folytatását, és a bűncselekményekből 
származó haszon legális gazdaságba 
történő újra befektetését, egyes esetekben 
annak ellenére is mindenképpen lehetővé 
kell tennie a vagyoni eszközök elkobzását, 
hogy nem szabható ki büntetőjogi 
felelősséget megállapító ítélet. Néhány 
tagállam lehetővé teszi az elkobzást a 
büntetőeljárás folytatásához elegendő 
bizonyíték hiányában vagy a 
büntetőeljárásra tekintet nélkül is, ha a 
bíróság megítélése szerint nagy a 
valószínűsége annak, hogy egy 
társadalmilag veszélyes vagy bűnözői 
életmódot folytató személy vagyona
illegális eredetű, illetve a bevallott 
jövedelméhez képest aránytalan, továbbá 
olyan esetekben is, amikor a gyanúsított 
vagy vádlott a büntetőeljárás elkerülése 
érdekében megszökik, vagy egyéb okokból 
nem képes részt venni az eljárásban, illetve 
a büntetőeljárás befejezése előtt 
elhalálozik. Ilyen esetekben ítélet nélküli 
elkobzásról beszélünk. Rendelkezést kell 
hozni, hogy legalább a fent említett, 
korlátozott esetekben minden tagállamban 
lehetővé tegyék a nem elítélésen alapuló 
elkobzást, ideértve a nem elítélésen 
alapuló elkobzási határozatok kölcsönös 
elismerését is. Mindez megfelel a 
korrupció elleni ENSZ-egyezmény 54. 
cikke (1) bekezdése c) pontjának, amely 
úgy rendelkezik, hogy mindegyik részes 
tagállamnak fontolóra kell vennie az ahhoz 
szükséges intézkedéseket, hogy lehetővé 
tegyék illegálisan megszerzett vagyontárgy 
elkobzását büntetőjogi elítélés nélkül, 
beleértve az olyan eseteket, amikor az 
elkövetővel szemben nem lehet vádat 
emelni elhalálozás, szökés vagy távollét 
miatt, illetve egyéb megfelelő esetekben.

Or. en

Módosítás 47
Axel Voss, Monika Hohlmeier, Manfred Weber, Jan Philipp Albrecht, Hubert Pirker
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Irányelvre irányuló javaslat
12 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(12a) Egyedi esetekben részben vagy
egészben el lehet tekinteni az elkobzás 
elrendelésétől. Ilyen eset, amikor az 
intézkedés aránytalan terhet róna az 
érintett félre vagy emiatt megélhetését 
veszítené el, illetve az elkobzás költsége az 
összeget aránytalanul meghaladja.

Or. de

Indokolás

A Bizottság javaslata eddig nem rendelkezik a méltánytalan nehézség eseteiről. Az elkobzás
feltételeinek fennállása esetén az elkobzást szükségszerűen el kell rendelni. Az aránytalan 
következmények elkerülése érdekében sürgősen be kell vezetni egy „méltányossági kikötést”.

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

Irányelvre irányuló javaslat
12 b preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(12b) Az elkobzás nem hátráltathatja vagy 
hiúsíthatja meg az érintett fél által 
elkövetett bűncselekmények áldozatainak 
jogos követeléseit. Az elkobzástól el kell 
tekinteni, ha az áldozatnak egy 
bűncselekményből kifolyólag követelése 
van az elkövetővel szemben, és az elkobzás 
meghiúsítaná a követelés teljesítését.

Or. de

Módosítás 49
Sonia Alfano, Rita Borsellino, Monica Luisa Macovei
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Irányelvre irányuló javaslat
13 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(13) Általános és egyre inkább elterjedt az 
a gyakorlat, hogy a gyanúsított vagy 
vádlott az elkobzás elkerülése érdekében 
beavatott harmadik félre ruházza át a 
vagyont. A jelenlegi uniós jogi keret nem 
tartalmaz kötelező szabályokat a harmadik 
felekre átruházott vagyon elkobzása 
tekintetében. Ezért egyre inkább lehetővé 
kellene tenni a harmadik felekre átruházott 
vagyon elkobzását, amire általában akkor 
kerülhet sor, ha a vádlott nem rendelkezik 
elkobozható vagyonnal. Helyénvaló 
rendelkezni a harmadik féltől történő 
elkobzásról, amire azt követően kerülhet 
sor bizonyos feltételek mellett, hogy egy, a 
konkrét tényeken alapuló értékelés szerint 
az elítélt, gyanúsított vagy vádlott 
vagyonának elkobzása valószínűsíthetően 
sikertelen volna, vagy pedig olyan 
helyzetben, amikor egyedi 
vagyontárgyakat kell visszaszolgáltatni 
jogos tulajdonosuknak. Ezenfelül a
jóhiszemű harmadik felek érdekeinek 
védelme céljából ilyen elkobzásra 
kizárólag akkor van lehetőség, ha a 
harmadik fél tudta vagy tudnia kellett 
volna arról, hogy a vagyon 
bűncselekményből származik, vagy az 
elkobzás elkerülése érdekében ruházták át, 
továbbá ingyen jutott hozzá, illetve a piaci 
értékénél alacsonyabb összeg fejében 
ruházták rá.

(13) Általános és egyre inkább elterjedt az 
a gyakorlat, hogy a gyanúsított vagy 
vádlott az elkobzás elkerülése érdekében 
beavatott harmadik félre ruházza át a 
vagyont. A jelenlegi uniós jogi keret nem 
tartalmaz kötelező szabályokat a harmadik 
felekre átruházott vagyon elkobzása 
tekintetében. Ezért egyre inkább lehetővé 
kellene tenni a harmadik felekre átruházott 
vagy harmadik felek által szerzett vagyon 
elkobzását. A jóhiszemű harmadik felek 
érdekeinek védelme céljából ilyen 
elkobzásra kizárólag akkor van lehetőség, 
ha a harmadik fél tudta vagy tudnia kellett 
volna arról, hogy a vagyon bűnelkövetés 
eszköze vagy bűncselekményből 
származik, vagy az elkobzás elkerülése 
érdekében ruházták át, vagy ha ingyen 
jutott hozzá, illetve a piaci értékénél 
lényegesen alacsonyabb összeg fejében 
ruházták rá.

Or. en

Módosítás 50
Josef Weidenholzer

Irányelvre irányuló javaslat
13 preambulumbekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(13) Általános és egyre inkább elterjedt az 
a gyakorlat, hogy a gyanúsított vagy 
vádlott az elkobzás elkerülése érdekében 
beavatott harmadik félre ruházza át a 
vagyont. A jelenlegi uniós jogi keret nem 
tartalmaz kötelező szabályokat a harmadik 
felekre átruházott vagyon elkobzása 
tekintetében. Ezért egyre inkább lehetővé 
kellene tenni a harmadik felekre átruházott 
vagyon elkobzását, amire általában akkor 
kerülhet sor, ha a vádlott nem rendelkezik 
elkobozható vagyonnal. Helyénvaló 
rendelkezni a harmadik féltől történő 
elkobzásról, amire azt követően kerülhet 
sor bizonyos feltételek mellett, hogy egy, a 
konkrét tényeken alapuló értékelés szerint 
az elítélt, gyanúsított vagy vádlott 
vagyonának elkobzása valószínűsíthetően 
sikertelen volna, vagy pedig olyan 
helyzetben, amikor egyedi 
vagyontárgyakat kell visszaszolgáltatni 
jogos tulajdonosuknak. Ezenfelül a 
jóhiszemű harmadik felek érdekeinek 
védelme céljából ilyen elkobzásra 
kizárólag akkor van lehetőség, ha a 
harmadik fél tudta vagy tudnia kellett 
volna arról, hogy a vagyon 
bűncselekményből származik, vagy az 
elkobzás elkerülése érdekében ruházták át, 
továbbá ingyen jutott hozzá, illetve a piaci 
értékénél alacsonyabb összeg fejében 
ruházták rá.

(13) Általános és egyre inkább elterjedt az 
a gyakorlat, hogy a gyanúsított vagy 
vádlott az elkobzás elkerülése érdekében 
beavatott harmadik félre ruházza át a 
vagyont. A jelenlegi uniós jogi keret nem 
tartalmaz kötelező szabályokat a harmadik 
felekre átruházott vagyon elkobzása 
tekintetében. Ezért egyre inkább lehetővé 
kellene tenni a harmadik felekre átruházott 
vagyon elkobzását, amire általában akkor 
kerülhet sor, ha a vádlott nem rendelkezik 
elkobozható vagyonnal. Helyénvaló 
rendelkezni a harmadik féltől történő 
elkobzásról, amire azt követően kerülhet 
sor bizonyos feltételek mellett, hogy egy, a 
konkrét tényeken alapuló értékelés szerint 
az elítélt, gyanúsított vagy vádlott 
vagyonának elkobzása valószínűsíthetően 
sikertelen volna, vagy pedig olyan 
helyzetben, amikor egyedi 
vagyontárgyakat kell visszaszolgáltatni 
jogos tulajdonosuknak. Ezenfelül a 
jóhiszemű harmadik felek érdekeinek 
védelme céljából ilyen elkobzásra 
kizárólag akkor van lehetőség, ha a 
harmadik fél tudta vagy tudnia kellett
volna arról, hogy a vagyon 
bűncselekményből származik, vagy az 
elkobzás elkerülése érdekében ruházták át, 
továbbá ingyen jutott hozzá, illetve a piaci 
értékénél alacsonyabb összeg fejében 
ruházták rá. Emellett a harmadik féltől 
való elkobzásnak akkor is lehetségesnek 
kell lennie, ha az eljáró gyanúsított vagy 
vádlott már kezdettől fogva egy másik 
természetes vagy jogi személy 
képviseletében járt el.

Or. de

Módosítás 51
Sonia Alfano, Rita Borsellino, Monica Luisa Macovei
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Irányelvre irányuló javaslat
13 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(13a) A bűnszervezetek és a súlyos 
bűncselekmények elleni hatékonyabb 
küzdelem biztosítása érdekében a már 
meglévő tapasztalatokkal összhangban a 
tagállamoknak büntetőjogi rendszereikbe 
be kell vezetniük egy bűncselekményt az 
olyan magatartások megbüntetésére és 
büntetőeljárás alá vonására, amelyek 
célja a vagyon tulajdonjogának és 
hozzáférhetőségének fiktív módon 
harmadik felekre ruházása a lefoglalási és 
elkobzási intézkedések elkerülése 
érdekében. Az ilyen bűncselekmény 
elkövetésének pártolását is megfelelően 
büntetni kell.

Or. en

Módosítás 52
Emine Bozkurt

Irányelvre irányuló javaslat
13 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(13a) A harmadik felektől való elkobzás 
szabályai természetes és jogi személyekre 
is vonatkoznak.

Or. en

Módosítás 53
Sonia Alfano, Rita Borsellino, Monica Luisa Macovei

Irányelvre irányuló javaslat
15 preambulumbekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(15) A gyanúsítottak vagy vádlottak 
gyakran a büntetőeljárás teljes időtartama 
alatt elrejtik a vagyonukat. Ezért az 
elkobzást elrendelő határozatok nem 
hajthatók végre, így az azok hatálya alatt 
álló személyek – büntetésük letöltését 
követően – hozzájutnak a vagyonukhoz. 
Ennek megfelelően még a bűncselekmény 
miatti jogerős ítélet kiszabását követően is
lehetővé kell tenni az elkobzandó vagyon 
pontos mértékének meghatározását, hogy 
akkor is lehetővé váljon az elkobzást 
elrendelő határozatok teljes körű 
végrehajtása, ha kezdetben egyáltalán nem 
vagy csak részben lehetett a vagyont 
felkutatni, és így az elkobzást elrendelő 
határozat végrehajtása ellehetetlenült. 
Mivel a biztosítási intézkedések 
korlátozzák a tulajdonhoz való jogot, az 
ilyen ideiglenes intézkedések csak annyi 
ideig tarthatók fenn, ami a vagyon 
esetleges jövőbeni elkobzás céljára történő 
rendelkezésre állásának megőrzéséhez 
szükséges. Mindez rendszeres bírósági 
felülvizsgálatot tehet szükségessé annak 
megállapítása érdekében, hogy az 
intézkedések a vagyon eltűnésének 
megelőzése céljából továbbra is 
indokoltak-e.

(15) A gyanúsítottak vagy vádlottak 
gyakran a büntetőeljárás teljes időtartama 
alatt elrejtik a vagyonukat. Ezért az 
elkobzást elrendelő határozatok nem 
hajthatók végre, így az azok hatálya alatt 
álló személyek – büntetésük letöltését 
követően – hozzájutnak a vagyonukhoz. 
Ennek megfelelően még a bűncselekmény 
miatti jogerős ítélet kiszabását követően is 
lehetővé kell tenni az elkobzandó vagyon 
pontos mértékének meghatározását, hogy 
akkor is lehetővé váljon az elkobzást 
elrendelő határozatok teljes körű 
végrehajtása, ha kezdetben egyáltalán nem 
vagy csak részben lehetett a vagyont 
felkutatni, és így az elkobzást elrendelő 
határozat végrehajtása ellehetetlenült. 
Mivel a biztosítási intézkedések 
korlátozzák a tulajdonhoz való jogot, az 
ilyen ideiglenes intézkedések csak annyi 
ideig tarthatók fenn, ami a vagyon 
esetleges jövőbeni elkobzás céljára történő 
rendelkezésre állásának megőrzéséhez 
szükséges. Mindez adott esetben bírósági 
felülvizsgálatot tehet szükségessé annak 
megállapítása érdekében, hogy az 
intézkedések a vagyon eltűnésének 
megelőzése céljából továbbra is 
indokoltak-e.

Or. en

Módosítás 54
Rui Tavares

Irányelvre irányuló javaslat
16 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(16) A későbbi elkobzás céljából 
befagyasztott vagyont megfelelően kell 
kezelni annak érdekében, hogy ne veszítse 

(16) A későbbi elkobzás céljából 
befagyasztott vagyont megfelelően kell 
kezelni annak érdekében, hogy ne veszítse 



AM\923342HU.doc 21/83 PE498.052v02-00

HU

el gazdasági értékét. A tagállamoknak meg 
kell hozniuk az ilyen veszteségek 
minimálisra csökkentéséhez szükséges 
intézkedéseket, a vagyon értékesítését vagy 
átruházását is beleértve. A tagállamoknak 
megfelelő intézkedéseket kell hozniuk –
így például központi nemzeti 
vagyonkezelési hivatalok vagy ezzel 
egyenértékű mechanizmusok létesítésével 
(például, ha az ilyen feladatok 
decentralizáltak), hogy az elkobzást 
megelőzően megfelelően kezeljék a 
befagyasztott vagyontárgyakat, és a 
bírósági döntés megszületéséig megőrizzék 
azok értékét.

el gazdasági értékét, hogy ösztönözzék 
annak szociális újrafelhasználását, és 
elkerüljék a bűnözés további 
beszivárgásának kockázatát. E célból 
hasznos lenne egy európai alap 
létrehozásnak mérlegelése, amely 
összevonná a tagállamokból elkobzott 
vagyon egy részét. Ezután ez az alap 
nyitva állna az európai polgárok, 
szövetségek, nem kormányzati szervezetek 
és egyéb civil társadalmi szervezetek 
kísérleti projektjei számára, hogy 
ösztönözzék az elkobzott vagyon szociális 
újrafelhasználását, és bővítsék az Európai 
Unió demokratikus funkcióit. A 
tagállamoknak meg kell hozniuk az ilyen 
veszteségek minimálisra csökkentéséhez és 
a szociális célok előnyben részesítéséhez 
szükséges intézkedéseket, a vagyon 
értékesítését vagy átruházását is beleértve. 
A tagállamoknak megfelelő intézkedéseket 
kell hozniuk – így például központi 
nemzeti vagyonkezelési hivatalok vagy 
ezzel egyenértékű mechanizmusok 
létesítésével (például, ha az ilyen feladatok 
decentralizáltak), hogy az elkobzást 
megelőzően megfelelően kezeljék a 
befagyasztott vagyontárgyakat, és a 
bírósági döntés megszületéséig megőrizzék 
azok értékét.

Or. en

Módosítás 55
Roberta Angelilli

Irányelvre irányuló javaslat
16 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(16) A későbbi elkobzás céljából 
befagyasztott vagyont megfelelően kell 
kezelni annak érdekében, hogy ne veszítse 
el gazdasági értékét. A tagállamoknak meg 
kell hozniuk az ilyen veszteségek 

(16) A későbbi elkobzás céljából 
befagyasztott vagyont megfelelően kell 
kezelni annak érdekében, hogy ne veszítse 
el gazdasági értékét. A tagállamoknak meg 
kell hozniuk az ilyen veszteségek 
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minimálisra csökkentéséhez szükséges 
intézkedéseket, a vagyon értékesítését vagy
átruházását is beleértve. A tagállamoknak 
megfelelő intézkedéseket kell hozniuk –
így például központi nemzeti 
vagyonkezelési hivatalok vagy ezzel 
egyenértékű mechanizmusok létesítésével 
(például, ha az ilyen feladatok 
decentralizáltak), hogy az elkobzást 
megelőzően megfelelően kezeljék a 
befagyasztott vagyontárgyakat, és a 
bírósági döntés megszületéséig megőrizzék 
azok értékét.

minimálisra csökkentéséhez szükséges 
intézkedéseket, a vagyon átruházását is 
beleértve. A tagállamoknak minden 
megfelelő – jogi vagy más jellegű –
intézkedést meg kell hozniuk – így például 
központi nemzeti vagyonkezelési hivatalok 
vagy ezzel egyenértékű mechanizmusok 
létesítésével (például, ha az ilyen feladatok 
decentralizáltak), hogy az elkobzást 
megelőzően megfelelően kezeljék a 
befagyasztott vagyontárgyakat, és a 
bírósági döntés megszületéséig megőrizzék 
azok értékét.

Or. it

Módosítás 56
Mario Borghezio

Irányelvre irányuló javaslat
16 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(16) A későbbi elkobzás céljából 
befagyasztott vagyont megfelelően kell 
kezelni annak érdekében, hogy ne veszítse 
el gazdasági értékét. A tagállamoknak meg 
kell hozniuk az ilyen veszteségek 
minimálisra csökkentéséhez szükséges 
intézkedéseket, a vagyon értékesítését vagy 
átruházását is beleértve. A tagállamoknak 
megfelelő intézkedéseket kell hozniuk –
így például központi nemzeti 
vagyonkezelési hivatalok vagy ezzel 
egyenértékű mechanizmusok létesítésével 
(például, ha az ilyen feladatok 
decentralizáltak), hogy az elkobzást 
megelőzően megfelelően kezeljék a 
befagyasztott vagyontárgyakat, és a 
bírósági döntés megszületéséig megőrizzék 
azok értékét.

(16) A későbbi elkobzás céljából 
befagyasztott vagyont megfelelően kell 
kezelni annak érdekében, hogy ne veszítse 
el gazdasági értékét és továbbra is 
fenntartsa a foglalkoztatási szintet. A 
tagállamoknak meg kell hozniuk az ilyen 
veszteségek minimálisra csökkentéséhez 
szükséges intézkedéseket, a vagyon 
értékesítését vagy átruházását is beleértve. 
A tagállamoknak megfelelő intézkedéseket 
kell hozniuk – így például központi 
nemzeti vagyonkezelési hivatalok vagy 
ezzel egyenértékű mechanizmusok 
létesítésével (például, ha az ilyen feladatok 
decentralizáltak), hogy az elkobzást 
megelőzően megfelelően kezeljék a 
befagyasztott vagyontárgyakat, és a 
bírósági döntés megszületéséig megőrizzék 
azok értékét.

Or. it
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Módosítás 57
Sonia Alfano, Rita Borsellino, Monica Luisa Macovei

Irányelvre irányuló javaslat
16 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(16a) Annak érdekében, hogy a civil 
társadalom határozottan érzékelhesse a 
tagállamok által a szervezett bűnözés -
beleértve a maffiatípusú bűnözést – ellen 
tett intézkedéseket, és hogy a 
bűncselekményből származó jövedelmeket 
ténylegesen elvonják a bűnözőktől, közös 
intézkedéseket kell elfogadni annak 
megelőzésére, hogy a bűnszervezetek 
birtokába más típusú, illegálisan szerzett 
vagyon kerüljön. A bevált gyakorlatok 
több tagállamban hatékony eszköznek 
bizonyultak: vagyonkezelő hivatalok vagy 
hasonló mechanizmusok általi irányítás 
és kezelés, valamint az elkobzott vagyon 
bűncselekmények felderítésére és 
megelőzésére, valamint intézményi, állami 
vagy szociális célokra történő 
felhasználása.

Or. en

Módosítás 58
Josef Weidenholzer

Irányelvre irányuló javaslat
16 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(16a) Az elkobzott jövedelmet közérdekű 
és szociális célokra kell fordítani.

Or. de



PE498.052v02-00 24/83 AM\923342HU.doc

HU

Módosítás 59
Salvatore Iacolino

Irányelvre irányuló javaslat
16 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(16a) Az elkobzott vagyon szociális célra 
történő hasznosításának gyakorlata 
előmozdítja és elősegíti a szabálykövető 
magatartás elterjedését, a 
bűncselekmények sértettjeinek nyújtott 
támogatást, valamint a szervezett bűnözés 
elleni fellépést, és ezáltal – többek között
nem kormányzati szervekkel való 
együttműködés révén és objektív 
kritériumok alapján – egy életképes és 
önfenntartó, a közösség érdekeit és egy 
adott terület társadalmi–gazdasági 
fejlődését szem előtt tartó 
mechanizmusokat indít el.

Or. it

Indokolás

A bűncselekményből származó vagyon közcélra történő felhasználása már több tagállamban 
társadalmi szempontból és a bűnözés elleni fellépés terén is jelentős sikereket ért el.

Módosítás 60
Cornelis de Jong

Irányelvre irányuló javaslat
17 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(17) A bűncselekményekből származó 
jövedelem befagyasztására és elkobzására 
vonatkozóan kevés megbízható adatforrás 
áll rendelkezésre. Ahhoz, hogy értékelni 
lehessen ezt az irányelvet, minimális 
mennyiségben össze kell gyűjteni 
összehasonlításra alkalmas és megfelelő 
statisztikai adatokat a vagyon 

(17) A bűncselekményekből származó 
jövedelem befagyasztására és elkobzására 
vonatkozóan kevés megbízható adatforrás 
áll rendelkezésre. Ahhoz, hogy értékelni 
lehessen ezt az irányelvet, minimális 
mennyiségben össze kell gyűjteni a vagyon 
felkutatásával, az igazságügyi és a vagyon-
elidegenítési tevékenységekkel 
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felkutatásával, valamint az igazságügyi és 
a vagyon-elidegenítési tevékenységekkel 
kapcsolatban.

kapcsolatos, megfelelő statisztikai adatok 
közös minimális körét, egyidejűleg 
tiszteletben tartva az arányosság elvét.

Or. en

Módosítás 61
Sonia Alfano, Rita Borsellino, Monica Luisa Macovei

Irányelvre irányuló javaslat
17 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(17) A bűncselekményekből származó 
jövedelem befagyasztására és elkobzására 
vonatkozóan kevés megbízható adatforrás 
áll rendelkezésre. Ahhoz, hogy értékelni 
lehessen ezt az irányelvet, minimális 
mennyiségben össze kell gyűjteni 
összehasonlításra alkalmas és megfelelő 
statisztikai adatokat a vagyon 
felkutatásával, valamint az igazságügyi és 
a vagyon-elidegenítési tevékenységekkel 
kapcsolatban.

(17) A bűncselekményekből származó 
jövedelem befagyasztására és elkobzására 
vonatkozóan kevés megbízható adatforrás 
áll rendelkezésre. Ahhoz, hogy értékelni 
lehessen ezt az irányelvet, össze kell 
gyűjteni a vagyon felkutatásával, az 
igazságügyi, vagyonkezelési és -
elidegenítési tevékenységekkel 
kapcsolatos, megfelelő statisztikai adatok 
közös minimális körét.

Or. en

Módosítás 62
Mario Borghezio

Irányelvre irányuló javaslat
17 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(17) A bűncselekményekből származó 
jövedelem befagyasztására és elkobzására 
vonatkozóan kevés megbízható adatforrás 
áll rendelkezésre. Ahhoz, hogy értékelni 
lehessen ezt az irányelvet, össze kell 
gyűjteni a vagyon felkutatásával, az 
igazságügyi és a vagyon-elidegenítési 
tevékenységekkel kapcsolatos, megfelelő 
statisztikai adatok közös minimális körét.

(17) A bűncselekményekből származó 
jövedelem befagyasztására és elkobzására 
vonatkozóan kevés megbízható adatforrás 
áll rendelkezésre. Ahhoz, hogy értékelni 
lehessen ezt az irányelvet, össze kell 
gyűjteni a vagyon felkutatásával, az 
igazságügyi és a vagyon-elidegenítési 
tevékenységekkel kapcsolatos, megfelelő 
statisztikai adatok közös körét.
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Or. it

Módosítás 63
Emine Bozkurt

Irányelvre irányuló javaslat
17 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(17a) A bűncselekményekkel közvetlenül
vagy közvetve érintett áldozatok számára 
újrafelhasználásra szánt vagyon értékéről 
nyilvántartást kell vezetni.

Or. en

Módosítás 64
Cornelis de Jong

Irányelvre irányuló javaslat
18 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(18) Ez az irányelv tiszteletben tartja az 
alapvető jogokat, és figyelembe veszi az 
Európai Unió Alapjogi Chartájában 
elismert elveket, különösen a tulajdonhoz 
való jogot, a magán- és családi élet 
tiszteletben tartásához való jogot, a 
személyes adatok védelméhez való jogot, a 
hatékony jogorvoslathoz és a tisztességes 
eljáráshoz való jogot, az ártatlanság 
vélelmét és a védelemhez való jogot, az 
ugyanazon bűncselekmény miatti kétszeres 
büntetőeljárás alá vonás és a kétszeres 
büntetés tilalmát, valamint a 
bűncselekmények és büntetések 
törvényességének és arányosságának 
elveit. Ezen irányelvet az említett jogokkal 
és alapelvekkel összhangban kell 
végrehajtani.

(18) Ez az irányelv tiszteletben tartja az 
alapvető jogokat, és figyelembe veszi az 
emberi jogok európai egyezményében, az 
Emberi Jogok Európai Bíróságának 
ítélkezési gyakorlatában és az Európai 
Unió Alapjogi Chartájában elismert 
elveket, különösen a tulajdonhoz való 
jogot, a magán- és családi élet tiszteletben 
tartásához való jogot, a személyes adatok 
védelméhez való jogot, a hatékony 
jogorvoslathoz és a tisztességes eljáráshoz 
való jogot, az ártatlanság vélelmét és a 
védelemhez való jogot, az ugyanazon 
bűncselekmény miatti kétszeres 
büntetőeljárás alá vonás és a kétszeres 
büntetés tilalmát, valamint a 
bűncselekmények és büntetések 
törvényességének és arányosságának 
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elveit. Ezen irányelvet az említett jogokkal 
és alapelvekkel összhangban kell 
végrehajtani.

Or. en

Módosítás 65
Sonia Alfano, Rita Borsellino, Monica Luisa Macovei

Irányelvre irányuló javaslat
18 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(18a) Néhány tagállam már sikeresen 
fogadott el nem elítélésen alapuló 
elkobzási rendszereket. Az Emberi Jogok 
Európai Bírósága lényegében sohasem 
tekintette az alapvető jogok Európai Unió 
Alapjogi Chartájában és emberi jogok 
európai egyezményében szankcionált 
megsértésének azt, hogy magánszemélyek 
ilyen vagyonmegfosztási intézkedésnek 
vethetők alá.

Or. en

Módosítás 66
Mariya Gabriel

Irányelvre irányuló javaslat
19 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(19) Az ezen irányelvben előírt 
intézkedések lényegesen érintik a 
személyek jogait, nem csupán a 
gyanúsítottakét vagy vádlottakét, hanem a 
büntetőeljárás alá nem vont harmadik 
személyekét is. Ezért különleges
biztosítékokat és jogorvoslatokat kell 
előírni annak érdekében, hogy ezen 
irányelv rendelkezéseinek végrehajtása 

(19) Az ezen irányelvben előírt 
intézkedések lényegesen érintik a 
személyek jogait, nem csupán a 
gyanúsítottakét vagy vádlottakét, hanem a 
büntetőeljárás alá nem vont harmadik 
személyekét is. Ezért minden szükséges
biztosítékot és jogorvoslatot elő kell írni
annak érdekében, hogy ezen irányelv 
rendelkezéseinek végrehajtása során 
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során garantálni lehessen az említettek 
alapvető jogainak védelmét.

garantálni lehessen az említettek alapvető 
jogainak védelmét.

Or. en

Módosítás 67
Sonia Alfano, Rita Borsellino, Monica Luisa Macovei

Irányelvre irányuló javaslat
20 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(20) Mivel ezen irányelv célkitűzését, azaz 
a büntetőügyekben foganatosítandó
vagyonelkobzás megkönnyítését a 
tagállamok nem tudják hatékonyan 
megvalósítani és az uniós szinten jobban 
megvalósítható, az Unió az Európai 
Unióról szóló szerződés 5. cikke szerinti 
szubszidiaritás elvével összhangban 
intézkedéseket fogadhat el. Az említett 
cikkben foglalt arányossági elvvel 
összhangban az irányelv nem lépi túl a 
szóban forgó célkitűzés eléréséhez 
szükséges mértéket.

(20) Mivel ezen irányelv célkitűzését, azaz 
a vagyonelkobzás megkönnyítését a 
tagállamok nem tudják hatékonyan 
megvalósítani és az uniós szinten jobban 
megvalósítható, az Unió az Európai 
Unióról szóló szerződés 5. cikke szerinti 
szubszidiaritás elvével összhangban 
intézkedéseket fogadhat el. Az említett 
cikkben foglalt arányossági elvvel 
összhangban az irányelv nem lépi túl a 
szóban forgó célkitűzés eléréséhez 
szükséges mértéket.

Or. en

Módosítás 68
Sonia Alfano, Rita Borsellino, Monica Luisa Macovei

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Ez az irányelv minimumszabályokat állapít 
meg a vagyon esetleges későbbi elkobzás 
céljából történő befagyasztása, valamint a 
büntetőügyekben alkalmazandó 
vagyonelkobzás tekintetében.

Ez az irányelv minimumszabályokat állapít 
meg a vagyon esetleges későbbi elkobzás 
céljából történő lefoglalása vagy 
befagyasztása, a büntetőügyekben 
alkalmazandó és büntetőítélet nélküli 
vagyonelkobzás, valamint az elkobzott 
vagyon kezelése és elidegenítése
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tekintetében.

Or. en

Módosítás 69
Sonia Alfano, Rita Borsellino, Monica Luisa Macovei

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Ez az irányelv nem sérti azokat a 
tagállamok által alkalmazható bírósági 
eljárásokat, amelyek célja az elkövető 
szóban forgó vagyontól való megfosztása.

Or. en

Módosítás 70
Alexander Alvaro, Renate Weber

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 1 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. „bűncselekményből származó 
jövedelem”: a bűncselekményből származó 
bármely gazdasági előny; ami a vagyon 
bármely fajtáját magában foglalhatja, 
beleértve a közvetlenül a 
bűncselekményből származó jövedelemnek 
a gyanúsított vagy vádlott általi későbbi 
újra befektetését vagy átalakítását, és 
bármely anyagi előnyt;

1. „bűncselekményből származó 
jövedelem”: a bűncselekményből származó 
bármely közvetlen gazdasági előny; ami a 
vagyon bármely fajtáját magában 
foglalhatja, beleértve a közvetlenül a 
bűncselekményből származó jövedelemnek 
a gyanúsított vagy vádlott általi későbbi 
újra befektetését vagy átalakítását, és 
bármely anyagi előnyt;

Or. en

Módosítás 71
Rui Tavares
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Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 1 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. „bűncselekményből származó 
jövedelem”: a bűncselekményből származó 
bármely gazdasági előny; ami a vagyon 
bármely fajtáját magában foglalhatja, 
beleértve a közvetlenül a 
bűncselekményből származó jövedelemnek 
a gyanúsított vagy vádlott általi későbbi 
újra befektetését vagy átalakítását, és 
bármely anyagi előnyt;

1. „bűncselekményből származó 
jövedelem”: a bűncselekményből származó 
bármely közvetlen gazdasági előny; ami a 
vagyon bármely fajtáját magában 
foglalhatja, beleértve a közvetlenül a 
bűncselekményből származó jövedelemnek 
a gyanúsított vagy vádlott általi későbbi 
újra befektetését vagy átalakítását, és 
bármely anyagi előnyt;

Or. en

Indokolás

A bűncselekményből származó jövedelem „bűncselekményből származó bármely gazdasági 
előnyként” történő meghatározása inkább félreérthető és nagyon homályos megfogalmazást, 
és nem teszi lehetővé a lefölözendő gazdasági előny koherens, egységes értékelését. Ez 
jelentős eltérésekhez vezethet a elkobzott összeg értékelésében. Míg néhány tagállam a 
bűncselekményből származó jövedelmet vagy az azt helyettesítő vagyont kobozza el, addig 
mások az ezt követő, nem bűnügyi tevékenységekből származó nyereséget is elkobozhatják.

Módosítás 72
Zbigniew Ziobro

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 1 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. „bűncselekményből származó 
jövedelem”: a bűncselekményből származó 
bármely gazdasági előny; ami a vagyon 
bármely fajtáját magában foglalhatja, 
beleértve a közvetlenül a 
bűncselekményből származó jövedelemnek 
a gyanúsított vagy vádlott általi későbbi 
újra befektetését vagy átalakítását, és 
bármely anyagi előnyt; 

1. „bűncselekményből származó 
jövedelem”: a bűncselekményből 
közvetlenül vagy közvetve származó 
bármely gazdasági előny; ami a vagyon 
bármely fajtáját magában foglalhatja, 
beleértve a közvetlenül a 
bűncselekményből származó jövedelemnek 
a gyanúsított vagy vádlott általi későbbi 
újra befektetését vagy átalakítását, és 
bármely anyagi előnyt; 
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Or. pl

Módosítás 73
Emine Bozkurt

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 1 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. „bűncselekményből származó 
jövedelem”: a bűncselekményből származó 
bármely gazdasági előny; ami a vagyon 
bármely fajtáját magában foglalhatja, 
beleértve a közvetlenül a 
bűncselekményből származó jövedelemnek 
a gyanúsított vagy vádlott általi későbbi 
újra befektetését vagy átalakítását, és 
bármely anyagi előnyt;

1. „bűncselekményből származó 
jövedelem”: a bűncselekményből 
közvetlenül vagy közvetve származó 
bármely gazdasági előny; ami a vagyon 
bármely fajtáját magában foglalhatja, 
beleértve a közvetlenül a 
bűncselekményből származó jövedelemnek 
a gyanúsított vagy vádlott általi későbbi 
újra befektetését vagy átalakítását, és 
bármely anyagi előnyt;

Or. en

Módosítás 74
Zbigniew Ziobro

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 2 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2. „vagyon”: mindennemű vagyon, 
beleértve az anyagi vagy eszmei, ingó vagy 
ingatlan javakat, valamint az ilyen 
vagyonnal kapcsolatos jogcímet és az 
abban való érdekeltséget igazoló okiratokat 
és okmányokat; 

2. „vagyon”: mindennemű vagyon, 
beleértve az anyagi vagy eszmei, ingó vagy 
ingatlan javakat, valamint az ilyen 
vagyonnal kapcsolatos jogcímet és az 
abban való érdekeltséget igazoló okiratokat 
és okmányokat; továbbá az a vagyon, 
amely házassági vagyonközösség 
jogcímén a házastárssal közös 
tulajdonban van; 

Or. pl
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Módosítás 75
Alexander Alvaro, Renate Weber

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 4 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

4. „elkobzás”: bűncselekménnyel 
kapcsolatos eljárás eredményeképpen 
bíróság által hozott szankció vagy
intézkedés, amely végleges 
tulajdonvesztést eredményez;

4. „elkobzás”: bűncselekménnyel 
kapcsolatos eljárás eredményeképpen 
bíróság által hozott intézkedés, amely 
végleges tulajdonvesztést eredményez;

Or. en

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

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 4 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

4. „elkobzás”: bűncselekménnyel 
kapcsolatos eljárás eredményeképpen 
bíróság által hozott szankció vagy
intézkedés, amely végleges 
tulajdonvesztést eredményez;

4. „elkobzás”: bíróság által ítéletben vagy 
büntetőeljárás eljárás eredményeképpen 
hozott intézkedés, amely végleges 
tulajdonvesztést eredményez;

Or. de

Indokolás

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.
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Módosítás 77
Sonia Alfano, Rita Borsellino, Monica Luisa Macovei

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 4 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

4. „elkobzás”: bűncselekménnyel 
kapcsolatos eljárás eredményeképpen
bíróság által hozott szankció vagy 
intézkedés, amely végleges 
tulajdonvesztést eredményez;

4. „elkobzás”: bíróság által hozott szankció 
vagy intézkedés, amely végleges 
tulajdonvesztést eredményez;

Or. en

Módosítás 78
Sonia Alfano, Rita Borsellino, Monica Luisa Macovei

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 5 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

5. „befagyasztás”: a vagyontárgyak 
átruházásának, megsemmisítésének, 
átváltásának, kezelésének vagy 
mozgásának ideiglenes megtiltása, illetve a 
vagyontárgyak feletti felügyelet vagy 
ellenőrzés ideiglenes átvétele.

5. „befagyasztás” vagy „lefoglalás”: a 
vagyontárgyak átruházásának, 
megsemmisítésének, átváltásának, 
kezelésének vagy mozgásának ideiglenes 
megtiltása, illetve a vagyontárgyak feletti 
felügyelet vagy ellenőrzés ideiglenes 
átvétele;

Or. en

Módosítás 79
Sonia Alfano, Rita Borsellino, Monica Luisa Macovei

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 6 a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

6a. valamint bármely olyan jogi eszköz, 
amely kifejezetten előírja, hogy ezt az 
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irányelvet kell alkalmazni az abban 
harmonizált bűncselekményekre.

Or. en

Módosítás 80
Emine Bozkurt

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 6 pont – k a alpont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ka) valamint minden egyéb jövőbeli jogi 
eszköz, amelyben bűncselekményeket EU-
szerte harmonizálnak.

Or. en

Módosítás 81
Sarah Ludford

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 6 a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6a) „érintett személy”: egy megvádolt 
vagy elítélt személy vagyonának 
befagyasztása vagy elkobzása által 
közvetlenül érintett személy.

Or. en

Módosítás 82
Petru Constantin Luhan

Irányelvre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Mindegyik tagállam meghozza az 
ahhoz szükséges intézkedéseket, hogy a 
bűncselekmény miatti büntetőjogi 
felelősséget megállapító jogerős ítélet 
megszületését követően egészben vagy 
részben elkobozhassa az elkövetési 
eszközöket és a bűncselekményből 
származó jövedelmet.

(1) Mindegyik tagállam meghozza az 
ahhoz szükséges intézkedéseket, hogy a 
bűncselekmény miatti büntetőjogi 
felelősséget megállapító jogerős ítélet 
megszületését követően elkobozhasson 
minden elkövetési eszközt és a 
bűncselekményből származó jövedelmet.

Or. ro

Módosítás 83
Sonia Alfano, Rita Borsellino, Monica Luisa Macovei

Irányelvre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Mindegyik tagállam meghozza az 
ahhoz szükséges intézkedéseket, hogy a 
bűncselekmény miatti büntetőjogi 
felelősséget megállapító jogerős ítélet 
megszületését követően egészben vagy 
részben elkobozhassa az elkövetési 
eszközöket és a bűncselekményből 
származó jövedelmet.

(1) Mindegyik tagállam meghozza az 
ahhoz szükséges intézkedéseket, hogy a 
bűncselekmény miatti büntetőjogi 
felelősséget megállapító jogerős ítélettől 
függően az igazságügyi hatóságok
egészben vagy részben elkobozhassák az 
elkövetési eszközöket és a 
bűncselekményből származó azon 
jövedelmet, illetve vagyont, amelynek 
értéke megfelel ezeknek az elkövetési 
eszközöknek és bűncselekményből 
származó jövedelemnek.

Or. en

Módosítás 84
Mariya Gabriel

Irányelvre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Mindegyik tagállam meghozza az 
ahhoz szükséges intézkedéseket, hogy a 
bűncselekmény miatti büntetőjogi 
felelősséget megállapító jogerős ítélet 
megszületését követően egészben vagy 
részben elkobozhassa az elkövetési 
eszközöket és a bűncselekményből 
származó jövedelmet.

(1) Mindegyik tagállam meghozza az 
ahhoz szükséges intézkedéseket, hogy a 
bűncselekmény miatti büntetőjogi 
felelősséget megállapító jogerős ítélet 
megszületését követően kizárólag az 
igazságügyi hatóságok elkobozhassák az 
elkövetési eszközöket és a 
bűncselekményből származó jövedelmet.

Or. en

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

Irányelvre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Mindegyik tagállam meghozza az 
ahhoz szükséges intézkedéseket, hogy a 
bűncselekmény miatti büntetőjogi 
felelősséget megállapító jogerős ítélet 
megszületését követően egészben vagy 
részben elkobozhassa az elkövetési 
eszközöket és a bűncselekményből 
származó jövedelmet.

(1) Mindegyik tagállam meghozza az 
ahhoz szükséges intézkedéseket, hogy a 
bűncselekmény miatti büntetőjogi 
felelősséget megállapító jogerős ítélet 
megszületését követően az igazságügyi 
hatóság vagy bírósági végzésre egy 
igazságügyi hatóság elrendelhesse az 
elkövetési eszközök és a bűncselekményből 
származó jövedelem egészben vagy 
részben történő elkobzását.

Or. de

Módosítás 86
Roberta Angelilli

Irányelvre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Mindegyik tagállam meghozza az (1) Mindegyik tagállam meghozza az 
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ahhoz szükséges intézkedéseket, hogy a 
bűncselekmény miatti büntetőjogi 
felelősséget megállapító jogerős ítélet 
megszületését követően egészben vagy 
részben elkobozhassa az elkövetési 
eszközöket és a bűncselekményből 
származó jövedelmet.

ahhoz szükséges intézkedéseket, hogy a 
bűncselekmény miatti büntetőjogi 
felelősséget megállapító jogerős ítélet 
megszületését követően egészben vagy 
részben elkobozhassa az elkövetési 
eszközöket, valamint a bűncselekményből 
származó javakat és jövedelmet.

Or. it

Módosítás 87
Sonia Alfano, Rita Borsellino, Monica Luisa Macovei

Irányelvre irányuló javaslat
3 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Mindegyik tagállam meghozza az 
ahhoz szükséges intézkedéseket, hogy a 
bűncselekmény miatti büntetőjogi 
felelősséget megállapító jogerős ítélet 
megszületését követően elkobozhassa a 
bűncselekményből származó 
jövedelemnek megfelelő értékű vagyont.

törölve

Or. en

Módosítás 88
Mariya Gabriel

Irányelvre irányuló javaslat
3 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Mindegyik tagállam meghozza az
ahhoz szükséges intézkedéseket, hogy a 
bűncselekmény miatti büntetőjogi 
felelősséget megállapító jogerős ítélet 
megszületését követően elkobozhassa a 
bűncselekményből származó jövedelemnek 
megfelelő értékű vagyont.

(2) Mindegyik tagállam meghozza az 
ahhoz szükséges intézkedéseket, hogy a 
bűncselekmény miatti büntetőjogi 
felelősséget megállapító jogerős ítélet 
megszületését követően – amennyiben az 
(1) bekezdésben említett elkobzásra nincs 
lehetőség – kizárólag az igazságügyi 
hatóságok elkobozhassák a 
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bűncselekményből származó jövedelemnek 
megfelelő értékű vagyont.

Or. en

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

Irányelvre irányuló javaslat
3 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Mindegyik tagállam meghozza az 
ahhoz szükséges intézkedéseket, hogy a 
bűncselekmény miatti büntetőjogi 
felelősséget megállapító jogerős ítélet 
megszületését követően elkobozhassa a 
bűncselekményből származó jövedelemnek 
megfelelő értékű vagyont.

(2) Mindegyik tagállam meghozza az 
ahhoz szükséges intézkedéseket, hogy 
azokban az esetekben, melyekben az (1) 
bekezdés szerinti elkobzás nem lehetséges, 
a bűncselekmény miatti büntetőjogi 
felelősséget megállapító jogerős ítélet 
megszületését követően illetékességtől 
függően egy igazságügyi hatóság vagy 
bírósági végzésre egy igazságügyi hatóság 
elkobozhassa a bűncselekményből 
származó jövedelemnek megfelelő értékű 
vagyont.

Or. de

Módosítás 90
Roberta Angelilli

Irányelvre irányuló javaslat
3 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Mindegyik tagállam meghozza az 
ahhoz szükséges intézkedéseket, hogy a 
bűncselekmény miatti büntetőjogi 
felelősséget megállapító jogerős ítélet 
megszületését követően elkobozhassa a 
bűncselekményből származó jövedelemnek
megfelelő értékű vagyont.

(2) Mindegyik tagállam meghozza az 
ahhoz szükséges intézkedéseket, hogy a 
bűncselekmény miatti büntetőjogi 
felelősséget megállapító jogerős ítélet 
megszületését követően elkobozhassa a 
bűncselekményből származó 
jövedelemmel, haszonnal vagy elkövetési 
értékkel egyenértékű vagyont.
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Or. it

Módosítás 91
Zbigniew Ziobro

Irányelvre irányuló javaslat
3 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Mindegyik tagállam meghozza az 
ahhoz szükséges intézkedéseket, hogy a 
bűncselekmény miatti büntetőjogi 
felelősséget megállapító jogerős ítélet 
megszületését követően elkobozhassa a 
bűncselekményből származó jövedelemnek 
megfelelő értékű vagyont. 

(2) Mindegyik tagállam meghozza az 
ahhoz szükséges intézkedéseket, hogy a 
bűncselekmény miatti büntetőjogi 
felelősséget megállapító jogerős ítélet 
megszületését követően elkobozhassa a 
bűncselekményből származó jövedelemnek 
megfelelő értékű vagyont. A részleges vagy 
teljes vagyonelkobzást nem lehet 
elrendelni, ha a vagyontárgyat vagy 
annak ellenértékét a károsultnak vagy 
más jogalanynak vissza kell szolgáltatni.

Or. pl

Módosítás 92
Zbigniew Ziobro

Irányelvre irányuló javaslat
3 cikk – 2 bekezdés – 1 pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Amikor olyan bűncselekmény miatt 
születik ítélet, amelynek elkövetéséből a az 
elkövető akár közvetve is jelentős értékű 
anyagi bevételre tett szert, a 
bűncselekmény elkövetéséből származó 
vagyonnak minősül az a vagyon, 
amelynek a tettes a bűncselekmény 
elkövetésekor vagy azt követően, az - akár
nem jogerős - ítélet megszületéséig 
birtokába jutott, vagy amelyre 
jogosultságot szerzett, kivéve, ha az 
elkövető vagy egyéb érdekelt személy 
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igazolja a vagyon jogszerű eredetét és 
megszerzésének forrásait. 

Or. pl

Módosítás 93
Cornelis de Jong

Irányelvre irányuló javaslat
3 cikk – 2 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) Mindegyik tagállam meghozza az 
ahhoz szükséges intézkedéseket, hogy az 
igazságügyi hatóságok büntetőjogi elítélés 
nélkül elkobozhassák a gyanúsított 
vagyonát, amennyiben a bíróság szerint 
megállapítható, hogy a szóban forgó 
gyanúsított vagyona minden valószínűség 
szerint – közvetlenül vagy közvetve –
bűncselekmény révén szerzett jövedelmet 
képvisel vagy azt bűncselekmény céljára 
tervezik felhasználni. 

Or. en

Módosítás 94
Sarah Ludford

Irányelvre irányuló javaslat
3 cikk – 2 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) Mindegyik tagállam meghozza az 
ahhoz szükséges intézkedéseket, hogy az 
igazságügyi hatóságok büntetőjogi elítélés 
nélkül elkobozhassák az elkövetési 
eszközöket és a büntetőjogba ütköző
magatartással szerzett jövedelmet, 
amennyiben a bíróság megállapítja, hogy 
minden valószínűség szerint elkövették az 
állítottan jogellenes magatartást. Ez a 
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rendelkezés nem vonatkozik azokra a 
tagállamokra, amelyek már rendelkeznek 
olyan polgári jogi elkobzási 
hatáskörökkel, amelyek lehetővé teszik a 
büntetőjogi elítélés nélküli elkobzást. 

Or. en

Indokolás

A módosítás elismeri néhány tagállam büntetőeljáráson kívüli polgári jogi elkobzási 
hatásköreit.

Módosítás 95
Josef Weidenholzer

Irányelvre irányuló javaslat
3 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3a. cikk
Kártérítési igény

Minden tagállam meghozza az ahhoz 
szükséges intézkedéseket, hogy a sértettek 
kártérítési igényeit figyelembe vegyék.

Or. de

Módosítás 96
Sonia Alfano, Rita Borsellino, Monica Luisa Macovei

Irányelvre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Mindegyik tagállam elfogadja az ahhoz 
szükséges intézkedéseket, hogy egészben 
vagy részben elkobozhassa a 
bűncselekmény elkövetése miatt elítélt 
személy tulajdonában lévő vagyont, 
amennyiben a konkrét tények alapján a 

(1) Mindegyik tagállam elfogadja az ahhoz 
szükséges intézkedéseket, hogy az illetékes 
hatóságok egészben vagy részben 
elkobozhassák a bűncselekmény 
elkövetése miatt elítélt személy 
tulajdonában lévő vagyont, amennyiben a 
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bíróság lényegesen valószínűbbnek tartja, 
hogy a kérdéses vagyon az elítélt hasonló 
bűnöző tevékenységéből, mintsem egyéb 
tevékenységből származik.

konkrét tények alapján – amikor a vagyon 
értéke nincs arányban az elítélt személy 
jogszerű jövedelmével – a bíróság  
megállapítja, hogy a szóban forgó vagyont
minden valószínűség szerint jogellenesen 
szerezték meg.

Or. en

Módosítás 97
Alexander Alvaro, Renate Weber

Irányelvre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Mindegyik tagállam elfogadja az ahhoz 
szükséges intézkedéseket, hogy egészben 
vagy részben elkobozhassa a 
bűncselekmény elkövetése miatt elítélt 
személy tulajdonában lévő vagyont, 
amennyiben a konkrét tények alapján a 
bíróság lényegesen valószínűbbnek tartja, 
hogy a kérdéses vagyon az elítélt hasonló 
bűnöző tevékenységéből, mintsem egyéb 
tevékenységből származik.

(1) Mindegyik tagállam elfogadja az ahhoz 
szükséges intézkedéseket, hogy egészben 
vagy részben elkobozhassa a 
bűncselekmény elkövetése miatt elítélt 
személy tulajdonában lévő vagyont, 
amennyiben a konkrét tények alapján és 
minden bizonyítási eszköz teljes körű
felhasználását követően a bíróság
meggyőződik arról, hogy a kérdéses 
vagyon az elítélt hasonló bűnöző 
tevékenységéből, mintsem egyéb 
tevékenységből származik.

Or. en

Módosítás 98
Petru Constantin Luhan

Irányelvre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Mindegyik tagállam elfogadja az ahhoz 
szükséges intézkedéseket, hogy egészben
vagy részben elkobozhassa a 
bűncselekmény elkövetése miatt elítélt 

(1) Mindegyik tagállam elfogadja az ahhoz 
szükséges intézkedéseket, hogy 
elkobozhassa a bűncselekmény elkövetése 
miatt elítélt személy tulajdonában lévő
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személy tulajdonában lévő vagyont, 
amennyiben a konkrét tények alapján a 
bíróság lényegesen valószínűbbnek tartja,
hogy a kérdéses vagyon az elítélt hasonló 
bűnöző tevékenységéből, mintsem egyéb 
tevékenységből származik. 

összes vagyont, amennyiben a konkrét 
tények alapján a bíróság úgy ítéli meg, 
hogy a kérdéses vagyon az elítélt hasonló 
bűnöző tevékenységéből és nem egyéb 
tevékenységből származik. 

Or. ro

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

Irányelvre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Mindegyik tagállam elfogadja az ahhoz 
szükséges intézkedéseket, hogy egészben 
vagy részben elkobozhassa a 
bűncselekmény elkövetése miatt elítélt 
személy tulajdonában lévő vagyont, 
amennyiben a konkrét tények alapján a 
bíróság lényegesen valószínűbbnek tartja, 
hogy a kérdéses vagyon az elítélt hasonló 
bűnöző tevékenységéből, mintsem egyéb 
tevékenységből származik.

(1) Mindegyik tagállam elfogadja az ahhoz 
szükséges intézkedéseket, hogy egészben 
vagy részben elkobozhassa a 
bűncselekmény elkövetése miatt elítélt 
személy tulajdonában lévő vagyont, 
amennyiben a konkrét tények alapján és
minden rendelkezésre álló bizonyítási 
eszköz felhasználását követően a bíróság 
meggyőződik arról, hogy a kérdéses 
vagyon az elítélt hasonló bűnöző 
tevékenységéből, mintsem egyéb 
tevékenységből származik.

Or. de

Indokolás

Az elítélés nélküli elkobzásra a tulajdonhoz való jog garanciájára tekintettel szigorú 
alkotmányjogi mércének kell vonatkoznia. Az ilyen elkobzás csak akkor alkotmányos, ha a 
ténybeli vizsgálatot lefolytató bíróság kimerítő bizonyításfelvétel és a bizonyítékok értékelése 
után meggyőződött arról, hogy a vagyontárgy bűncselekményből származik. Ennek során nem 
kell megállapítani azt a konkrét bűncselekményt, amelyből a vagyontárgy származik. A 
ténybeli vizsgálatot lefolytató bíróságnak azonban legalább arról meg kell győződnie, hogy a 
vagyon bűncselekményből származik.
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Módosítás 100
Rui Tavares

Irányelvre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Mindegyik tagállam elfogadja az ahhoz 
szükséges intézkedéseket, hogy egészben 
vagy részben elkobozhassa a 
bűncselekmény elkövetése miatt elítélt 
személy tulajdonában lévő vagyont, 
amennyiben a konkrét tények alapján a 
bíróság lényegesen valószínűbbnek tartja, 
hogy a kérdéses vagyon az elítélt hasonló 
bűnöző tevékenységéből, mintsem egyéb 
tevékenységből származik.

(1) Mindegyik tagállam elfogadja az ahhoz 
szükséges intézkedéseket, hogy egészben 
vagy részben elkobozhassa a 
bűncselekmény elkövetése miatt elítélt 
személy tulajdonában lévő vagyont, 
amennyiben a konkrét tények alapján és 
minden bizonyítási eszköz teljes körű 
felhasználását követően bíróság
meggyőződik arról, hogy a kérdéses 
vagyon az elítélt hasonló bűnöző 
tevékenységéből, mintsem egyéb 
tevékenységből származik.

Or. en

Módosítás 101
Véronique Mathieu

Irányelvre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Mindegyik tagállam elfogadja az ahhoz 
szükséges intézkedéseket, hogy egészben 
vagy részben elkobozhassa a 
bűncselekmény elkövetése miatt elítélt 
személy tulajdonában lévő vagyont, 
amennyiben a konkrét tények alapján a 
bíróság lényegesen valószínűbbnek tartja, 
hogy a kérdéses vagyon az elítélt hasonló 
bűnöző tevékenységéből, mintsem egyéb 
tevékenységből származik.

(1) Mindegyik tagállam elfogadja az ahhoz 
szükséges intézkedéseket, hogy egészben 
vagy részben elkobozhassa a 
bűncselekmény elkövetése miatt elítélt 
személy tulajdonában lévő vagyont, 
amennyiben a konkrét tények alapján a 
bíróság lényegesen valószínűbbnek tartja, 
hogy az elítélt birtokában lévő vagyon 
illegális forrásból származik.

Or. fr
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Módosítás 102
Alexander Alvaro, Renate Weber

Irányelvre irányuló javaslat
5 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Mindegyik tagállam meghozza az ahhoz 
szükséges intézkedéseket, hogy a 
büntetőjogi felelősséget megállapító ítélet 
hiányában is elkobozhassa az elkövetési 
eszközöket és a bűncselekményből 
származó jövedelmet, egy olyan eljárást 
követően, amely, ha a gyanúsított vagy 
vádlott meg tudna jelenni a bíróság előtt,
büntetőjogi elítélését eredményezné, 
amennyiben

Mindegyik tagállam meghozza az ahhoz 
szükséges intézkedéseket, hogy a 
büntetőjogi felelősséget megállapító ítélet 
hiányában is elkobozhassa az elkövetési 
eszközöket és a bűncselekményből 
származó jövedelmet, ha a bíróság a 
konkrét tények alapján és minden
bizonyítási eszköz teljes körű 
felhasználását követően meggyőződik 
arról, hogy az eljárás a gyanúsított vagy 
vádlott büntetőjogi elítélését eredményezte 
volna, ha meg tudott volna jelenni a 
bíróság előtt, amennyiben

Or. en

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

Irányelvre irányuló javaslat
5 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Mindegyik tagállam meghozza az ahhoz 
szükséges intézkedéseket, hogy a 
büntetőjogi felelősséget megállapító ítélet 
hiányában is elkobozhassa az elkövetési 
eszközöket és a bűncselekményből 
származó jövedelmet, egy olyan eljárást 
követően, amely, ha a gyanúsított vagy 
vádlott meg tudna jelenni a bíróság előtt, 
büntetőjogi elítélését eredményezné, 
amennyiben

Mindegyik tagállam meghozza az ahhoz 
szükséges intézkedéseket, hogy a 
büntetőjogi felelősséget megállapító ítélet 
hiányában is elkobozhassa az elkövetési 
eszközöket és a bűncselekményből 
származó jövedelmet, ha a bíróság a 
konkrét tények és minden bizonyítási 
eszköz felhasználását követően 
meggyőződött arról, hogy egy olyan 
eljárást követően, amely, ha a gyanúsított 
vagy vádlott meg tudna jelenni a bíróság 
előtt, büntetőjogi elítélését eredményezné, 
amennyiben
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Or. de

Indokolás

Az elítélés nélküli elkobzásra a tulajdonhoz való jog garanciájára tekintettel szigorú 
alkotmányjogi mércének kell vonatkoznia. Az ilyen elkobzás csak akkor alkotmányos, ha a 
ténybeli vizsgálatot lefolytató bíróság kimerítő bizonyításfelvétel és a bizonyítékok értékelése 
után meggyőződött arról, hogy a vagyontárgy bűncselekményből származik. Ennek során nem 
kell megállapítani azt a konkrét bűncselekményt, amelyből a vagyontárgy származik. A 
ténybeli vizsgálatot lefolytató bíróságnak azonban legalább arról meg kell győződnie, hogy a 
vagyon bűncselekményből származik.

Módosítás 104
Rui Tavares

Irányelvre irányuló javaslat
5 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Mindegyik tagállam meghozza az ahhoz 
szükséges intézkedéseket, hogy a 
büntetőjogi felelősséget megállapító ítélet 
hiányában is elkobozhassa az elkövetési 
eszközöket és a bűncselekményből 
származó jövedelmet, egy olyan eljárást 
követően, amely, ha a gyanúsított vagy 
vádlott meg tudna jelenni a bíróság előtt,
büntetőjogi elítélését eredményezné, 
amennyiben

Mindegyik tagállam meghozza az ahhoz 
szükséges intézkedéseket, hogy a 
büntetőjogi felelősséget megállapító ítélet 
hiányában is elkobozhassa az elkövetési 
eszközöket és a bűncselekményből 
származó jövedelmet, ha a bíróság a 
konkrét tények alapján és az összes 
bizonyítási eszköz teljes körű 
felhasználását követően meggyőződik 
arról, hogy az eljárás a gyanúsított vagy 
vádlott büntetőjogi elítélését eredményezte 
volna, ha meg tudott volna jelenni a 
bíróság előtt, amennyiben

Or. en

Módosítás 105
Véronique Mathieu

Irányelvre irányuló javaslat
5 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

 Mindegyik tagállam meghozza az ahhoz Mindegyik tagállam meghozza az ahhoz 
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szükséges intézkedéseket, hogy a 
büntetőjogi felelősséget megállapító ítélet 
hiányában is elkobozhassa az elkövetési 
eszközöket és a bűncselekményből 
származó jövedelmet, egy olyan eljárást 
követően, amely, ha a gyanúsított vagy 
vádlott meg tudna jelenni a bíróság előtt,
büntetőjogi elítélését eredményezné, 
amennyiben

szükséges intézkedéseket, hogy a 
büntetőjogi felelősséget megállapító ítélet 
hiányában is elkobozhassa az elkövetési 
eszközöket és a bűncselekményből 
származó jövedelmet, egy olyan eljárást 
követően, amely során az igazságügyi 
hatóság megalapozott bizonyítékok 
alapján meggyőződött arról, hogy ha a 
gyanúsított vagy vádlott meg tudna jelenni 
a bíróság előtt, az büntetőjogi elítélését 
eredményezné, amennyiben

Or. fr

Módosítás 106
Sarah Ludford

Irányelvre irányuló javaslat
5 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Mindegyik tagállam meghozza az ahhoz 
szükséges intézkedéseket, hogy a 
büntetőjogi felelősséget megállapító ítélet 
hiányában is elkobozhassa az elkövetési 
eszközöket és a bűncselekményből 
származó jövedelmet, egy olyan eljárást 
követően, amely, ha a gyanúsított vagy 
vádlott meg tudna jelenni a bíróság előtt, 
büntetőjogi elítélését eredményezné, 
amennyiben

Mindegyik tagállam meghozza az ahhoz 
szükséges intézkedéseket, hogy a 
büntetőjogi felelősséget megállapító ítélet 
hiányában is elkobozhassa az elkövetési 
eszközöket és a bűncselekményből 
származó jövedelmet, egy olyan eljárást 
követően, amely, ha a gyanúsított vagy 
vádlott meg tudna jelenni a bíróság előtt, 
büntetőjogi elítélését eredményezné, illetve 
minden más eljárásban, amennyiben

Or. en

Módosítás 107
Sonia Alfano, Rita Borsellino, Monica Luisa Macovei

Irányelvre irányuló javaslat
5 cikk – 1 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Mindegyik tagállam meghozza az ahhoz 
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szükséges intézkedéseket, hogy az 
igazságügyi hatóságok elkobozhassák 
azon személy vagyonát, aki nem tudja 
igazolni annak jogszerű eredetét, 
amennyiben a bíróság a konkrét 
körülmények alapján és a védekezéshez 
való jogot, illetve jóhiszemű harmadik 
felek jogait tiszteletben tartva 
megállapítja, hogy ezek a vagyontárgyak 
vélhetően a szóban forgó személyhez 
köthető bűncselekményből származnak.

Or. en

Módosítás 108
Mariya Gabriel

Irányelvre irányuló javaslat
5 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) a gyanúsított vagy vádlott elhalálozása 
vagy tartós betegsége kizár bármely 
további büntetőeljárást; vagy

törölve

Or. en

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

Irányelvre irányuló javaslat
5 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) a gyanúsított vagy vádlott elhalálozása 
vagy tartós betegsége kizár bármely 
további büntetőeljárást; vagy 

a) a gyanúsított vagy vádlott tartós 
betegsége kizár bármely további 
büntetőeljárást; vagy 

Or. de
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Indokolás

El kell törölni azt a lehetőséget, hogy a vagyon a gyanúsított vagy vádlott elhalálozása esetén 
elítélés nélkül is elkobozható. Ugyanis ha a feltételezett elkövető elhalálozik, akkor az 
elkobzási rendelkezés az örökösök ellen irányul. Ekkor azonban a harmadik féltől való 
elkobzás 6. cikk szerinti esete álla fenn, amelyre csak szigorú feltételek mellett kerülhetne sor.

Módosítás 110
Sarah Ludford

Irányelvre irányuló javaslat
5 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) a gyanúsított vagy vádlott elhalálozása
vagy tartós betegsége kizár bármely 
további büntetőeljárást; vagy

a) a gyanúsított vagy vádlott olyan
betegsége vagy tartós betegsége, amelynek 
következtében a személy nem tud részt 
venni az eljárásban, kizárja az 
eredményes büntetőeljárást, vagy a 
betegség miatt a törvényi elévülési 
határidő lejár;

Or. en

Indokolás

A betegséget szűkebben, azaz olyan betegségként kell meghatározni, amely miatt a személy 
nem tud részt venni az eljárásban. Hasznos különválasztani az elhalálozásra, betegségre és 
szökésre vonatkozó pontokat (lásd a többi módosítást), mivel a körülmények eltérőek.

Módosítás 111
Mariya Gabriel

Irányelvre irányuló javaslat
5 cikk – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) a gyanúsított vagy vádlott betegsége, 
vagy a büntetőeljárás, illetve elítélés előli 
szökése kizárja a tényleges büntetőeljárás 
ésszerű határidőn belül történő 
lefolytatását, és annak komoly veszélye áll 
fenn, hogy erre a törvényes elévülési idők 

törölve
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miatt nem kerülhet majd sor.

Or. en

Módosítás 112
Sarah Ludford

Irányelvre irányuló javaslat
5 cikk – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) a gyanúsított vagy vádlott betegsége, 
vagy a büntetőeljárás, illetve elítélés előli 
szökése kizárja a tényleges büntetőeljárás 
ésszerű határidőn belül történő 
lefolytatását, és annak komoly veszélye áll 
fenn, hogy erre a törvényes elévülési idők 
miatt nem kerülhet majd sor.

b) a gyanúsított vagy vádlott 
büntetőeljárás, illetve elítélés előli szökése, 
azzal, hogy a 2002/584/IB kerethatározat 
alapján vagy más eszközökkel nem lehet a 
vádlottat előállítani, kizárja a tényleges 
büntetőeljárás ésszerű határidőn belül 
történő lefolytatását, és annak komoly 
veszélye áll fenn, hogy erre a törvényes 
elévülési idők miatt nem kerülhet majd sor.

Or. en

Indokolás

A tagállamoknak a vagyonelkobzás előtt ésszerű erőfeszítéseket kell tenniük a vádlott 
előállítására egy európai elfogatóparancs kiadásával vagy az európai együttműködés más 
formáinak igénybevételével. A betegséggel és az elhalálozással más módosítások külön 
foglalkoznak.

Módosítás 113
Georgios Papanikolaou

Irányelvre irányuló javaslat
5 cikk – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) a gyanúsított vagy vádlott betegsége, 
vagy a büntetőeljárás, illetve elítélés előli 
szökése kizárja a tényleges büntetőeljárás 
ésszerű határidőn belül történő 
lefolytatását, és annak komoly veszélye áll 

b) a gyanúsított vagy vádlott betegsége, 
vagy a büntetőeljárás, illetve elítélés előli 
szökése kizárja a tényleges büntetőeljárás 
ésszerű határidőn belül történő 
lefolytatását, és annak komoly veszélye áll 
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fenn, hogy erre a törvényes elévülési idők 
miatt nem kerülhet majd sor.

fenn, hogy erre a törvényes elévülési idők 
miatt nem kerülhet majd sor. Ez azokra a 
tagállamokra vonatkozik, amelyek joga 
nem ismeri el az érintett személy 
távollétében hozott, büntetőjogi 
felelősséget megállapító ítéleteket.

Or. el

Módosítás 114
Sarah Ludford

Irányelvre irányuló javaslat
5 cikk – 1 bekezdés – b a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ba) a gyanúsított vagy vádlott elhalálozott.

Or. en

Módosítás 115
Sarah Ludford

Irányelvre irányuló javaslat
5 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Ez a rendelkezés nem alkalmazandó 
azokra a tagállamokra, amelyek már 
rendelkeznek olyan polgári jogi elkobzási 
hatáskörökkel, amelyek ezekben az 
ügykategóriákban lehetővé teszik az 
elkobzást.

Or. en

Módosítás 116
Sonia Alfano, Rita Borsellino, Monica Luisa Macovei



PE498.052v02-00 52/83 AM\923342HU.doc

HU

Irányelvre irányuló javaslat
6 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) az elítélt által vagy nevében, vagy a 
gyanúsított, illetve vádlott által az 5. cikk 
szerinti körülményeknek megfelelően
harmadik személyekre átruházott, 
bűncselekményből származó jövedelem, 
vagy

a) közvetlenül vagy közvetve harmadik 
személyekre átruházott vagy harmadik 
felek által szerzett, bűncselekményből 
származó jövedelem vagy elkövetési 
eszközök, vagy

Or. en

Módosítás 117
Cornelis de Jong

Irányelvre irányuló javaslat
6 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) az elítélt által vagy nevében, vagy a 
gyanúsított, illetve vádlott által az 5. cikk 
szerinti körülményeknek megfelelően 
harmadik személyekre átruházott, 
bűncselekményből származó jövedelem, 
vagy

a) az elítélt által vagy nevében, vagy a 
gyanúsított, illetve vádlott által az 5. cikk 
szerinti körülményeknek megfelelően 
harmadik személyekre átruházott vagyon, 
vagy

Or. en

Módosítás 118
Cornelis de Jong

Irányelvre irányuló javaslat
6 cikk – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) az elítélt egyéb vagyona, amit harmadik 
személyekre ruháztak át a 
bűncselekményből származó jövedelem
értékének megfelelő vagyon elkobzásának 
megakadályozása érdekében.

b) az elítélt egyéb vagyona, amit harmadik 
személyekre ruháztak át kizárólag az 
eszközök értékének megfelelő vagyon 
elkobzásának megakadályozása érdekében.
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Or. en

Módosítás 119
Sonia Alfano, Rita Borsellino, Monica Luisa Macovei

Irányelvre irányuló javaslat
6 cikk – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) az elítélt egyéb vagyona, amit harmadik 
személyekre ruháztak át a 
bűncselekményből származó jövedelem 
értékének megfelelő vagyon elkobzásának 
megakadályozása érdekében.

b) egyéb vagyon, amit harmadik 
személyekre ruháztak át vagy harmadik 
személyek szereztek a bűncselekményből 
származó jövedelem értékének megfelelő 
vagyon elkobzásának megakadályozása 
érdekében.

Or. en

Módosítás 120
Roberta Angelilli

Irányelvre irányuló javaslat
6 cikk – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) az elítélt egyéb vagyona, amit harmadik 
személyekre ruháztak át a 
bűncselekményből származó jövedelem 
értékének megfelelő vagyon elkobzásának 
megakadályozása érdekében.

b) az elítélt egyéb vagyona, amit harmadik 
személyekre ruháztak át a 
bűncselekményből származó 
jövedelemmel, haszonnal vagy elkövetési 
értékkel egyenértékű vagyon elkobzásának 
megakadályozása érdekében. 

Or. it

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

Irányelvre irányuló javaslat
6 cikk – 2 bekezdés – bevezető rész
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A bűncselekményből származó 
jövedelem vagy az (1) bekezdésben 
említett vagyon elkobzására akkor van 
lehetőség, amennyiben a vagyont 
visszaszolgáltatják, vagy amennyiben

(2) A bűncselekményből származó 
jövedelem vagy az (1) bekezdésben 
említett vagyon elkobzására akkor van 
lehetőség, amennyiben 

Or. de

Indokolás

A (polgári jogi) visszaszolgáltatási igény fennállása nem támasztja alá a harmadik 
félelkobzási jogát. Az államnak a jogtalanul szerzett vagyon elkobzására irányuló igényét és a 
sértett polgári jogi visszaszolgáltatási igényét szigorúan el kell választani egymástól, és ezek 
alapvetően egymással szemben álló, versengő igények. Minden esetben el kell kerülni e két 
igény összemosását.

Módosítás 122
Sonia Alfano, Rita Borsellino, Monica Luisa Macovei

Irányelvre irányuló javaslat
6 cikk – 2 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A bűncselekményből származó 
jövedelem vagy az (1) bekezdésben 
említett vagyon elkobzására akkor van 
lehetőség, amennyiben a vagyont 
visszaszolgáltatják, vagy amennyiben

(2) A bűncselekményből származó 
jövedelem vagy az (1) bekezdésben 
említett vagyon elkobzására akkor van 
lehetőség, amennyiben

Or. en

Módosítás 123
Sonia Alfano, Rita Borsellino, Monica Luisa Macovei

Irányelvre irányuló javaslat
6 cikk – 2 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) az elítélttel, gyanúsítottal vagy vádlottal törölve
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kapcsolatos, konkrét tényeken alapuló 
vizsgálat azt jelzi, hogy az elítélt vagy 
gyanúsított, illetve vádlott vagyonának az 
5. cikk szerinti körülmények alapján 
történő elkobzása valószínűleg nem lenne 
eredményes, illetve hogy a vagyont 
visszaszolgáltatták, valamint

Or. en

Módosítás 124
Salvatore Iacolino

Irányelvre irányuló javaslat
6 cikk – 2 bekezdés – b pont – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) a jövedelmet vagy vagyont 
térítésmentesen vagy a piaci értékénél 
alacsonyabb összeg fejében ruházták át, 
amennyiben a harmadik fél:

b) a harmadik fél jóhiszeműsége elvének 
sérelme nélkül a jövedelmet vagy vagyont 
térítésmentesen vagy a piaci értékénél 
alacsonyabb összeg fejében ruházták át.

Or. it

Módosítás 125
Roberta Angelilli

Irányelvre irányuló javaslat
6 cikk – 2 bekezdés – b pont – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) a jövedelmet vagy vagyont 
térítésmentesen vagy a piaci értékénél 
alacsonyabb összeg fejében ruházták át, 
amennyiben a harmadik fél:

(A magyar nyelvi változatot nem érinti.)

Or. it

Módosítás 126
Sonia Alfano, Rita Borsellino, Monica Luisa Macovei
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Irányelvre irányuló javaslat
6 cikk – 2 bekezdés – b pont – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) a jövedelmet vagy vagyont 
térítésmentesen vagy a piaci értékénél 
alacsonyabb összeg fejében ruházták át, 
amennyiben a harmadik fél:

b) a jövedelmet vagy vagyont 
térítésmentesen vagy a piaci értékénél 
jelentősen alacsonyabb összeg fejében 
ruházták át;

Or. en

Módosítás 127
Sonia Alfano, Rita Borsellino, Monica Luisa Macovei

Irányelvre irányuló javaslat
6 cikk – 2 bekezdés – b a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ba) bűncselekményből származó
jövedelem esetén a harmadik fél ismerte 
annak illegális eredetét, vagy amennyiben 
nem rendelkezett ilyen ismerettel, a 
helyzetében lévő, ésszerű személy a 
konkrét tények és körülmények alapján 
gyanakodott volna arra, hogy a jövedelem 
illegális eredetű;

Or. en

Módosítás 128
Sonia Alfano, Rita Borsellino, Monica Luisa Macovei

Irányelvre irányuló javaslat
6 cikk – 2 bekezdés – b b pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

bb) egyéb vagyon esetén a harmadik fél 
tudta, hogy a bűncselekményből származó 
jövedelemnek megfelelő értékű vagyon 
elkobzásának elkerülése érdekében 
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ruházták át, vagy – ha nem volt erről 
tudomása – a helyzetében lévő személy a 
konkrét tények és körülmények alapján 
ésszerűen gyanakodott volna arra, hogy a 
vagyont az említett elkobzás elkerülése 
céljából ruházták át.

Or. en

Módosítás 129
Roberta Angelilli

Irányelvre irányuló javaslat
6 cikk – 2 bekezdés – b pont – i alpont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

i. bűncselekményből származó jövedelem 
esetén ismerte annak illegális eredetét, 
vagy amennyiben nem rendelkezett ilyen 
ismerettel, a helyzetében lévő ésszerű 
személy a konkrét tények és körülmények 
alapján gyanakodott volna arra, hogy a 
jövedelem illegális eredetű;

i. bűncselekményből származó jövedelem 
esetén ismerte annak illegális eredetét;

Or. it

Módosítás 130
Zbigniew Ziobro

Irányelvre irányuló javaslat
6 cikk – 2 bekezdés – b pont – ii pont – 1 pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. Úgy kell tekinteni, hogy a tetteshez 
legközelebb álló személy tudja, hogy a 
vagyon bűncselekményből származó 
anyagi jövedelemnek minősül, gazdasági 
szereplők esetében pedig ha a tettes vagy a 
hozzá legközelebb álló személy a vásárlás 
idején a jogi személy valamely szervének
tagja volt vagy felhatalmazással bírt a 
szervezeti egység irányítására vagy 
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képviseletére.

Or. pl

Módosítás 131
Sonia Alfano, Rita Borsellino, Monica Luisa Macovei

Irányelvre irányuló javaslat
6 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

6a. cikk
Fiktív vagyonátruházás harmadik felekre
Mindegyik tagállam jogalkotási 
intézkedéseket tesz olyan rendelkezések 
bevezetésre érdekében, amelyek arra 
irányulnak, hogy büntetőeljárás alá 
vonják az olyan magatartásokat, amelyek 
fiktív módon harmadik felekre ruházzák a 
vagyon tulajdonjogát és hozzáférhetőségét
a lefoglalási és elkobzási intézkedések 
elkerülése érdekében.

Or. en

Módosítás 132
Sonia Alfano, Rita Borsellino, Monica Luisa Macovei

Irányelvre irányuló javaslat
7 cikk – cím

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Befagyasztás Befagyasztás vagy lefoglalás

Or. en

Módosítás 133
Mariya Gabriel

Irányelvre irányuló javaslat
7 cikk – 1 bekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Mindegyik tagállam meghozza az 
ahhoz szükséges intézkedéseket, hogy az 
esetleges későbbi elkobzás céljából 
befagyassza azt a vagyont, amely esetében 
fennáll az eltüntetés, az elrejtés vagy a 
joghatósági területen kívülre továbbítás 
veszélye. Az ilyen intézkedéseket 
bíróságnak kell elrendelnie.

(1) Mindegyik tagállam meghozza az 
ahhoz szükséges intézkedéseket, hogy az 
esetleges későbbi elkobzás céljából 
befagyassza azt a vagyont, amely esetében 
fennáll az eltüntetés, az elrejtés vagy a 
joghatósági területen kívülre továbbítás 
veszélye. Az ilyen intézkedéseket 
bíróságnak kell elrendelnie. Ide tartozik a 
nem elítélésen alapuló elkobzás 
bevezetése, teljes mértékben tiszteletben 
tartva a védelemhez való jogot és a 
jóhiszemű harmadik felek jogait, és azt, 
hogy ezek az intézkedések bíróság előtt 
megtámadhatóak legyenek.

Or. en

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

Irányelvre irányuló javaslat
7 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Mindegyik tagállam meghozza az 
ahhoz szükséges intézkedéseket, hogy az 
esetleges későbbi elkobzás céljából 
befagyassza azt a vagyont, amely esetében 
fennáll az eltüntetés, az elrejtés vagy a 
joghatósági területen kívülre továbbítás 
veszélye. Az ilyen intézkedéseket 
bíróságnak kell elrendelnie.

(1) Mindegyik tagállam meghozza az 
ahhoz szükséges intézkedéseket, hogy az 
esetleges későbbi elkobzás céljából 
haladéktalanul befagyassza azt a vagyont, 
amely esetében fennáll az eltüntetés, az 
elrejtés vagy a joghatósági területen kívülre 
továbbítás vagy átruházás veszélye, illetve 
feltételezhető, hogy fennállnak az 
elkobzás feltételei. Az ilyen intézkedéseket 
az illetékes nemzeti hatóságnak 
határozatban kell elrendelnie, amelyet a 
vagyon befagyasztását követően 
haladéktalanul be kell szerezni, kivéve, ha 
ingó vagyontárgyakról van szó. Ezekben 
az esetekben csak akkor van szükség 
határozatra, ha azt az érintett fél kéri. Az 
e cikkben előírt intézkedések által érintett 
személyek megtámadhatják a határozatot, 
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és bírósághoz fordulhatnak.

Or. de

Módosítás 135
Monica Luisa Macovei

Irányelvre irányuló javaslat
7 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Mindegyik tagállam meghozza az 
ahhoz szükséges intézkedéseket, hogy az 
esetleges későbbi elkobzás céljából 
befagyassza azt a vagyont, amely esetében 
fennáll az eltüntetés, az elrejtés vagy a 
joghatósági területen kívülre továbbítás 
veszélye. Az ilyen intézkedéseket 
bíróságnak kell elrendelnie.

(1) Mindegyik tagállam meghozza az 
ahhoz szükséges intézkedéseket, hogy 
illetékes hatóságai az esetleges későbbi 
elkobzás céljából azonnal befagyasszák 
vagy lefoglalják a vagyont. Az e cikkben 
előírt intézkedések által érintett 
személynek jogában áll bírósághoz 
fordulni.

Or. en

Módosítás 136
Véronique Mathieu

Irányelvre irányuló javaslat
7 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Mindegyik tagállam meghozza az 
ahhoz szükséges intézkedéseket, hogy az 
esetleges későbbi elkobzás céljából 
befagyassza azt a vagyont, amely esetében 
fennáll az eltüntetés, az elrejtés vagy a 
joghatósági területen kívülre továbbítás 
veszélye. Az ilyen intézkedéseket 
bíróságnak kell elrendelnie.

(1) Mindegyik tagállam meghozza az 
ahhoz szükséges intézkedéseket, hogy az 
esetleges későbbi elkobzás céljából 
befagyassza azt a vagyont, amely esetében 
fennáll az eltüntetés, az elrejtés vagy a 
joghatósági területen kívülre továbbítás 
veszélye. Az ilyen intézkedéseket az 
illetékes hatóságoknak kell elrendelniük.

Or. fr
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Módosítás 137
Axel Voss, Monika Hohlmeier, Manfred Weber, Jan Philipp Albrecht

Irányelvre irányuló javaslat
7 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Mindegyik tagállam meghozza az 
ahhoz szükséges intézkedéseket, hogy 
illetékes hatóságai haladéktalanul 
befagyaszthassák a vagyont, amennyiben 
jelentős a kockázata, hogy az említett 
vagyont a bírósági határozat megszületése 
előtt eltüntetik, elrejtik vagy átruházzák. A 
bíróságnak a lehető leghamarabb meg 
kell erősítenie ezeket az intézkedéseket.

törölve

Or. de

Indokolás

Az (1) bekezdés módosítása a (2) bekezdésre is vonatkozik.

Módosítás 138
Georgios Papanikolaou

Irányelvre irányuló javaslat
7 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Mindegyik tagállam meghozza az 
ahhoz szükséges intézkedéseket, hogy 
illetékes hatóságai haladéktalanul 
befagyaszthassák a vagyont, amennyiben 
jelentős a kockázata, hogy az említett 
vagyont a bírósági határozat megszületése 
előtt eltüntetik, elrejtik vagy átruházzák. A 
bíróságnak a lehető leghamarabb meg kell 
erősítenie ezeket az intézkedéseket. 

(2) Mindegyik tagállam meghozza az 
ahhoz szükséges intézkedéseket, hogy 
illetékes hatóságai haladéktalanul 
befagyaszthassák a vagyont, amennyiben 
jelentős a kockázata, hogy az említett 
vagyont a bírósági határozat megszületése 
előtt eltüntetik, elrejtik vagy átruházzák. A 
bíróságnak a lehető leghamarabb meg kell 
erősítenie ezeket az intézkedéseket, akár 
még a büntetőeljárás nyomozati 
szakaszában is.

Or. el
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Módosítás 139
Cornelis de Jong

Irányelvre irányuló javaslat
8 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Mindegyik tagállam meghozza az 
ahhoz szükséges intézkedéseket, hogy az 
ezen irányelv alapján előírt intézkedések 
révén érintett személyek – jogaik védelme 
érdekében – rendelkezzenek a hatékony 
jogorvoslathoz való joggal, továbbá hogy a 
gyanúsítottak rendelkezzenek a
tisztességes eljáráshoz való joggal.

(1) Mindegyik tagállam meghozza az 
ahhoz szükséges intézkedéseket, hogy azok 
a személyek, akiknek vagyonát ezen 
irányelv alapján befagyasztották vagy 
elkobozták – függetlenül attól, hogy az 
elkobzás idején tulajdonosok voltak-e –, 
rendelkezzenek a hatékony jogorvoslathoz 
való joggal, ideértve a tisztességes 
eljáráshoz való jogot is.

Or. en

Módosítás 140
Mariya Gabriel

Irányelvre irányuló javaslat
8 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Mindegyik tagállam meghozza az 
ahhoz szükséges intézkedéseket, hogy az 
ezen irányelv alapján előírt intézkedések 
révén érintett személyek – jogaik védelme 
érdekében – rendelkezzenek a hatékony 
jogorvoslathoz való joggal, továbbá hogy a 
gyanúsítottak rendelkezzenek a 
tisztességes eljáráshoz való joggal.

(1) Mindegyik tagállam meghozza az 
ahhoz szükséges intézkedéseket, hogy az 
ezen irányelv alapján előírt intézkedések 
révén érintett személyek rendelkezzenek a 
hatékony jogorvoslathoz való teljes körű 
joggal, ideértve a tisztességes eljáráshoz 
való teljes körű jogot és a határozatok 
elleni fellebbezés lehetőségét is.

Or. en

Módosítás 141
Sarah Ludford

Irányelvre irányuló javaslat
8 cikk – 1 a bekezdés (új)
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) Mindegyik tagállam meghozza az 
ahhoz szükséges intézkedéseket, hogy az 
érintett személyek – jogaik védelme 
érdekében – az elkobzásról hozott jogerős 
határozat előtt rendelkezzenek a hatékony 
jogorvoslathoz való joggal, ideértve a 
jognyilatkozatok tételének lehetőségét is.

Or. en

Módosítás 142
Renate Weber

Irányelvre irányuló javaslat
8 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Mindegyik tagállam meghozza az 
ahhoz szükséges intézkedéseket, hogy 
bármely, vagyon befagyasztását elrendelő 
határozatot megindokoljanak, valamint 
hogy a határozatot – annak végrehajtása 
után – a lehető leghamarabb közöljék az 
érintettel, továbbá hogy a határozat 
kizárólag addig maradjon hatályban, 
ameddig az a vagyon jövőbeni elkobzás 
céljából történő megőrzéséhez szükséges. 
Mindegyik tagállam rendelkezik arról, 
hogy a vagyona révén érintett személynek 
tényleges lehetősége legyen arra, hogy az 
elkobzást elrendelő határozat meghozatala 
előtt bármikor jogorvoslati kérelmet 
nyújtson be a bíróságon a befagyasztást 
elrendelő határozattal szemben. 
Haladéktalanul vissza kell szolgáltatni 
jogos tulajdonosának azt a befagyasztott 
vagyont, amit a későbbiekben nem 
koboztak el.

(2) Mindegyik tagállam meghozza az 
ahhoz szükséges intézkedéseket, hogy 
bármely, vagyon befagyasztását elrendelő 
határozatot megindokoljanak, valamint 
hogy a határozatot – annak végrehajtása 
után – a lehető leghamarabb közöljék az 
érintettel, továbbá hogy a határozat 
kizárólag addig maradjon hatályban, 
ameddig az a vagyon jövőbeni elkobzás 
céljából történő megőrzéséhez szükséges. 
Mindegyik tagállam rendelkezik arról, 
hogy a vagyona révén érintett személynek 
tényleges lehetősége legyen arra, hogy az 
elkobzást elrendelő határozat meghozatala 
előtt bármikor jogorvoslati kérelmet 
nyújtson be a bíróságon a befagyasztást 
elrendelő határozattal szemben. 
Haladéktalanul vissza kell szolgáltatni 
jogos tulajdonosának azt a befagyasztott 
vagyont, amit a későbbiekben nem 
koboztak el, és a tulajdonos fenntartja a 
hatékony jogorvoslathoz való jogát, 
amennyiben a vagyonban a befagyasztási 
intézkedés miatt változás állt be.
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Or. en

Módosítás 143
Renate Weber

Irányelvre irányuló javaslat
8 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Mindegyik tagállam meghozza az 
ahhoz szükséges intézkedéseket, hogy 
bármely, elkobzást elrendelő határozatot 
megindokoljanak, és a határozatot közöljék 
az érintett személlyel. Mindegyik tagállam 
rendelkezik arról, hogy a vagyona révén 
érintett személynek tényleges lehetősége 
legyen arra, hogy jogorvoslati kérelmet 
nyújtson be a bíróságon az elkobzást 
elrendelő határozattal szemben.

(3) Mindegyik tagállam meghozza az 
ahhoz szükséges intézkedéseket, hogy 
bármely, elkobzást elrendelő határozatot 
megindokoljanak, és a határozatot 
haladéktalanul közöljék az érintett 
személlyel. Mindegyik tagállam 
rendelkezik arról, hogy a vagyona révén 
érintett személynek tényleges lehetősége 
legyen arra, hogy jogorvoslati kérelmet 
nyújtson be a bíróságon az elkobzást 
elrendelő határozattal szemben.

Or. en

Módosítás 144
Rui Tavares

Irányelvre irányuló javaslat
8 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Mindegyik tagállam meghozza az 
ahhoz szükséges intézkedéseket, hogy 
bármely, elkobzást elrendelő határozatot 
megindokoljanak, és a határozatot közöljék 
az érintett személlyel. Mindegyik tagállam 
rendelkezik arról, hogy a vagyona révén 
érintett személynek tényleges lehetősége 
legyen arra, hogy jogorvoslati kérelmet 
nyújtson be a bíróságon az elkobzást 
elrendelő határozattal szemben.

(3) Mindegyik tagállam meghozza az 
ahhoz szükséges intézkedéseket, hogy a 
vádlottnak vagy elítéltnek lehetősége 
legyen független igazságügyi hatóság előtt 
megtámadni az elkobzás iránti kérelmet. 
A büntetőeljárás során a tájékoztatáshoz 
való jogról szóló irányelvvel összhangban
betekintést kell kapniuk az ügy 
bizonyítékaiba, és a jogerős elkobzási 
határozat meghozatala előtt legalább 
meghallgatáshoz való joggal, 
kérdésfeltevési joggal és 
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bizonyítékbenyújtási joggal kell 
rendelkezniük . Mindegyik tagállam 
meghozza az ahhoz szükséges további 
intézkedéseket, hogy bármely, elkobzást 
elrendelő határozatot megindokoljanak, és 
a határozatot közöljék az érintett 
személlyel. Mindegyik tagállam 
rendelkezik arról, hogy a vagyona révén 
érintett személynek tényleges lehetősége 
legyen arra, hogy jogorvoslati kérelmet 
nyújtson be a bíróságon az elkobzást 
elrendelő határozattal szemben.

Or. en

Indokolás

Az Alapjogi Charta 48. cikke az emberi jogok európai egyezményének 6. cikkével és az EJEB 
ítélkezési gyakorlatával összhangban megköveteli, hogy a vádlottnak a jogerős elkobzási 
határozat meghozatala előtt lehetősége legyen a meghallgatásra, hogy a bűncselekményből 
származó jövedelem vagy az elkövetési eszközök valóban összeköthetők-e bűncselekménnyel, 
vagy azt nem vétkes eszközökkel gyűjtötték-e.

Módosítás 145
Véronique Mathieu

Irányelvre irányuló javaslat
8 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Mindegyik tagállam meghozza az 
ahhoz szükséges intézkedéseket, hogy 
bármely, elkobzást elrendelő határozatot 
megindokoljanak, és a határozatot 
közöljék az érintett személlyel. Mindegyik 
tagállam rendelkezik arról, hogy a vagyona 
révén érintett személynek tényleges 
lehetősége legyen arra, hogy jogorvoslati 
kérelmet nyújtson be a bíróságon az 
elkobzást elrendelő határozattal szemben.

(3) Mindegyik tagállam meghozza az 
ahhoz szükséges intézkedéseket, hogy 
bármely, elkobzást elrendelő határozatot 
megindokoljanak. Mindegyik tagállam 
rendelkezik arról, hogy a vagyona révén 
érintett személynek tényleges lehetősége 
legyen arra, hogy jogorvoslati kérelmet 
nyújtson be a bíróságon az elkobzást 
elrendelő határozattal szemben.

Or. fr
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Módosítás 146
Sarah Ludford

Irányelvre irányuló javaslat
8 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Mindegyik tagállam meghozza az 
ahhoz szükséges intézkedéseket, hogy 
bármely, elkobzást elrendelő határozatot 
megindokoljanak, és a határozatot közöljék 
az érintett személlyel. Mindegyik tagállam 
rendelkezik arról, hogy a vagyona révén 
érintett személynek tényleges lehetősége 
legyen arra, hogy jogorvoslati kérelmet 
nyújtson be a bíróságon az elkobzást 
elrendelő határozattal szemben.

(3) Mindegyik tagállam meghozza az 
ahhoz szükséges intézkedéseket, hogy a 
vádlottnak vagy elítéltnek lehetősége 
legyen független igazságügyi hatóság előtt 
megtámadni az elkobzás iránti kérelmet.
A büntetőeljárás során a tájékoztatáshoz 
való jogról szóló irányelvvel összhangban 
betekintést kell kapniuk az ügy 
bizonyítékaihoz, és a jogerős elkobzási 
határozat meghozatala előtt legalább 
meghallgatáshoz való joggal, 
kérdésfeltevési joggal és 
bizonyítékbenyújtási joggal kell 
rendelkezniük. Mindegyik tagállam 
meghozza az ahhoz szükséges további 
intézkedéseket, hogy bármely, elkobzást 
elrendelő határozatot megindokoljanak, és 
a határozatot közöljék a vádlottal vagy 
elítélttel. Mindegyik tagállam rendelkezik 
arról, hogy a vagyona révén érintett 
személynek tényleges lehetősége legyen 
arra, hogy jogorvoslati kérelmet nyújtson 
be a bíróságon az elkobzást elrendelő 
határozattal szemben.

Or. en

Indokolás

Az Alapjogi Charta 48. cikke az emberi jogok európai egyezményének 6. cikkével és az EJEB 
ítélkezési gyakorlatával összhangban megköveteli, hogy a vádlottnak vagy elítéltnek a 
bűncselekménnyel kapcsolatos jogerős elkobzási határozat meghozatala előtt lehetősége 
legyen a meghallgatásra.

Módosítás 147
Véronique Mathieu
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Irányelvre irányuló javaslat
8 cikk – 3 bekezdés – 1 pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. Mindegyik tagállam meghozza az ahhoz 
szükséges intézkedéseket, hogy az 
elkobzást elrendelő határozatokat a lehető 
leghamarabb közöljék az érintettel. Ha a 
közlés hátráltatná a nyomozást, a közlés 
elhalasztható.

Or. fr

Módosítás 148
Sarah Ludford

Irányelvre irányuló javaslat
8 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A 4. cikkben említett eljárás során a 
gyanúsított vagy vádlott tényleges 
lehetőséggel rendelkezik arra, hogy vitassa 
annak valószínűsítését, hogy az érintett 
vagyon bűncselekményből származó 
jövedelemnek tekinthető.

(4) A 4. cikkben említett eljárás során az 
elítélt tényleges lehetőséggel rendelkezik 
arra, hogy vitassa annak valószínűsítését, 
hogy az érintett vagyon bűncselekményből 
származó jövedelemnek tekinthető.

Or. en

Indokolás

A 4. cikk csak az elítéltekre vonatkozik, így nem helyes, ha „gyanúsítottra vagy vádlottra” 
hivatkoznak.

Módosítás 149
Monica Luisa Macovei

Irányelvre irányuló javaslat
8 cikk – 5 bekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) Az 5. cikkben említett esetekben 
ügyvédnek kell képviselnie az eljárás 
során azt a személyt, akinek a vagyonát az 
elkobzást elrendelő határozat érinti, hogy 
érvényesíthető legyen a védelemhez való 
jog a bűncselekmény elkövetésének 
megállapítása, valamint a 
bűncselekményből származó jövedelem és 
az elkövetési eszközök meghatározása 
tekintetében.

(5) Az 5. cikkben említett esetekben azt a 
személyt, akinek a vagyonát az elkobzást 
elrendelő határozat érinti, tájékoztatni kell 
arról, hogy az eljárás során joga van az 
ügyvédi képviseletre, amely ügyvédet vagy 
maga választ meg, vagy pedig hivatalból 
rendelik ki a tagállamban érvényes sajátos 
szabályokkal összhangban, hogy 
érvényesíthető legyen a védelemhez való 
jog a bűncselekmény elkövetésének 
megállapítása, valamint a 
bűncselekményből származó jövedelem és 
az elkövetési eszközök meghatározása
tekintetében.

Or. en

Módosítás 150
Sarah Ludford

Irányelvre irányuló javaslat
8 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) Az 5. cikkben említett esetekben 
ügyvédnek kell képviselnie az eljárás 
során azt a személyt, akinek a vagyonát az 
elkobzást elrendelő határozat érinti, hogy 
érvényesíthető legyen a védelemhez való 
jog a bűncselekmény elkövetésének 
megállapítása, valamint a 
bűncselekményből származó jövedelem és 
az elkövetési eszközök meghatározása 
tekintetében.

(5) Annak a személynek, akinek a 
vagyonát az elkobzást elrendelő határozat 
érinti, az eljárás során joga van az ügyvédi 
képviseletre, hogy érvényesíthető legyen a 
védelemhez való jog a bűncselekmény 
elkövetésének megállapítása, valamint a 
bűncselekményből származó jövedelem és 
az elkövetési eszközök meghatározása 
tekintetében.

Or. en

Indokolás

Az ügyvédi képviselethez való jogot az irányelv hatálya alá tartozó összes büntetőeljárásban 
biztosítani kell. Azonban az EU-nak ebben a jogalkotási eszközben nincs hatásköre arra, hogy 
kötelezővé tegye a tagállamok számára az ügyvéd kifizetését, ahogy az a javaslatból 
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következik.

Módosítás 151
Mariya Gabriel

Irányelvre irányuló javaslat
8 cikk – 6 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) Amennyiben harmadik fél vagyona 
érintett, az adott személyt vagy annak 
ügyvédjét tájékoztatják arról az eljárásról, 
amely megalapozhatja a szóban forgó 
vagyon elkobzását elrendelő határozatot, és 
lehetővé teszik számukra, hogy az adott 
személy jogainak hatékony védelméhez 
szükséges mértékben részt vegyenek az 
eljárásban. Az említett személy legalább 
arra jogosult, hogy meghallgassák, 
kérdéseket tegyen fel, és bizonyítékot 
szolgáltasson az elkobzást elrendelő 
jogerős határozat meghozatalát 
megelőzően.

(6) Amennyiben harmadik fél vagyona 
érintett, az adott személyt vagy annak 
ügyvédjét tájékoztatják arról az eljárásról, 
amely megalapozhatja a szóban forgó 
vagyon elkobzását elrendelő határozatot, és 
lehetővé teszik számukra, hogy az adott 
személy jogainak hatékony védelméhez 
szükséges mértékben részt vegyenek az 
eljárásban. Az említett személynek az 
elkobzást elrendelő jogerős határozat 
meghozatalát megelőzően teljes körű joga 
van a tisztességes eljáráshoz és a hatékony
jogorvoslathoz.

Or. en

Módosítás 152
Renate Weber

Irányelvre irányuló javaslat
8 cikk – 6 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) Amennyiben harmadik fél vagyona 
érintett, az adott személyt vagy annak 
ügyvédjét tájékoztatják arról az eljárásról, 
amely megalapozhatja a szóban forgó 
vagyon elkobzását elrendelő határozatot, és 
lehetővé teszik számukra, hogy az adott 
személy jogainak hatékony védelméhez 
szükséges mértékben részt vegyenek az 
eljárásban. Az említett személy legalább 

(6) Amennyiben harmadik fél vagyona 
érintett, az adott személyt vagy annak 
ügyvédjét haladéktalanul tájékoztatják 
arról az eljárásról, amely megalapozhatja a 
szóban forgó vagyon elkobzását elrendelő 
határozatot, és lehetővé teszik számukra, 
hogy az adott személy jogainak hatékony 
védelméhez szükséges mértékben részt 
vegyenek az eljárásban. Az említett 
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arra jogosult, hogy meghallgassák, 
kérdéseket tegyen fel, és bizonyítékot 
szolgáltasson az elkobzást elrendelő 
jogerős határozat meghozatalát 
megelőzően.

személy legalább arra jogosult, hogy 
meghallgassák, kérdéseket tegyen fel, és 
bizonyítékot szolgáltasson az elkobzást 
elrendelő jogerős határozat meghozatalát 
megelőzően.

Or. en

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

Irányelvre irányuló javaslat
8 cikk – 6 bekezdés – 1 albekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A vagyoni előny elkobzásának azzal a 
joghatással kell járnia, hogy ugyanaz a 
vagyoni előnyt ismételten ne lehessen 
elkobozni. A tagállamok meghozzák az 
annak biztosításához szükséges 
intézkedéseket, hogy az ugyanarra a 
vagyoni előnyre vonatkozó többszörös 
elkobzást elkerüljék. 

Or. de

Indokolás

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

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

Irányelvre irányuló javaslat
8 cikk – 6 bekezdés – 2 albekezdés (új)
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Minden tagállam meghozza a szükséges 
intézkedéseket annak biztosítása 
érdekében, hogy azokban az esetekben, 
amikor bűncselekményből kifolyólag a 
sértettnek követelései vannak a vádlottal 
szemben, az elkobzás ne veszélyeztesse e 
követelések érvényesítését.

Or. de

Indokolás

A sértett követeléseinek kezelését egységesen kell szabályozni. Az áldozatvédelmi kérdésekben 
a Bizottság további programjával ellentétes lenne, ha az európai elkobzási jog ahhoz vezetne, 
hogy a sértett követelései meghiúsulnak. Garantálni kell, hogy az irányelvre irányuló 
javaslatban előírt elkobzás ne hiúsíthassa meg a sértett követeléseit.

Módosítás 155
Alexander Alvaro, Renate Weber

Irányelvre irányuló javaslat
8 cikk – 6 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6a) A gazdasági előny elkobzásának azzal 
a joghatással kell járnia, hogy ugyanaz a 
gazdasági előny ne legyen újból 
elkobozható. Mindegyik tagállam megteszi 
az ahhoz szükséges intézkedéseket, hogy 
elkerülje a többszörös elkobzást 
ugyanazzal a gazdasági előnnyel 
kapcsolatban.

Or. en

Módosítás 156
Sarah Ludford

Irányelvre irányuló javaslat
8 cikk – 6 a bekezdés (új)



PE498.052v02-00 72/83 AM\923342HU.doc

HU

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6a) Amennyiben a bíróság arra a 
következtetésre jut, hogy az elkobzás 
meghiúsítaná az érintett személy 
megélhetését, akkor az elkobzástól az 
arányosság elvét figyelembe véve részben 
vagy teljesen el kell tekinteni.

Or. en

Indokolás

Az arányosság elve miatt az elkobzás nem hiúsíthatja meg az érintett magánszemélyek vagy 
szervezetek jogos létfenntartását.

Módosítás 157
Alexander Alvaro, Renate Weber

Irányelvre irányuló javaslat
8 cikk – 6 c bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6c) Amennyiben a bíróság arra a 
következtetésre jut, hogy az elkobzás 
meghiúsítaná az érintett személy 
megélhetését, az elkobzástól az 
arányosság elvét figyelembe véve részben 
vagy teljesen el kell tekinteni.

Or. en

Módosítás 158
Alexander Alvaro, Renate Weber

Irányelvre irányuló javaslat
8 cikk – 6 b bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6b) Mindegyik tagállam meghozza az 
ahhoz szükséges intézkedéseket, hogy az 
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elkobzás ne veszélyeztesse a sértett 
személyeknek a vádlottal szemben a 
bűncselekményből kifolyólag fennálló 
jogait és jogosultságait.

Or. en

Módosítás 159
Alexander Alvaro, Renate Weber

Irányelvre irányuló javaslat
9 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Mindegyik tagállam meghozza az ahhoz 
szükséges intézkedéseket, hogy lehetővé 
tegye az elkobzandó vagyon pontos 
mértékének megállapítását azt követően, 
hogy jogerős büntetőjogi felelősséget 
megállapító ítélet született a 
bűncselekmény tekintetében, vagy az 5. 
cikkben előirányzott eljárás elkobzást 
elrendelő határozattal végződött, valamint 
további intézkedéseket hozhasson az 
említett elkobzást elrendelő határozat 
hatékony végrehajtásához szükséges 
mértékben.

Mindegyik tagállam meghozza az ahhoz 
szükséges intézkedéseket, hogy lehetővé 
tegye az elkobzandó vagyon pontos 
mértékének megállapítását.

Or. en

Módosítás 160
Rui Tavares

Irányelvre irányuló javaslat
9 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Mindegyik tagállam meghozza az ahhoz 
szükséges intézkedéseket, hogy lehetővé 
tegye az elkobzandó vagyon pontos 
mértékének megállapítását azt követően, 
hogy jogerős büntetőjogi felelősséget 

Mindegyik tagállam meghozza az ahhoz 
szükséges intézkedéseket, hogy lehetővé 
tegye az elkobzandó vagyon pontos 
mértékének megállapítását. A 
határozatnak arányosnak kell lennie, és 
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megállapító ítélet született a 
bűncselekmény tekintetében, vagy az 5. 
cikkben előirányzott eljárás elkobzást 
elrendelő határozattal végződött, valamint 
további intézkedéseket hozhasson az 
említett elkobzást elrendelő határozat 
hatékony végrehajtásához szükséges 
mértékben.

figyelembe kell vennie a vádlottnak vagy 
elítéltnek, illetve minden érintett 
személynek okozott nehézségeket.

Or. en

Indokolás

Az intézkedést az irányelv szerinti összes intézkedésre alkalmazni kell, és biztosítania kell, 
hogy csak azt a vagyont kobozzák el, amely arányos a vádlott, az elítélt vagy az érintett 
személyek tulajdonjogaival és a szóban forgó bűncselekménnyel.

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

Irányelvre irányuló javaslat
9 cikk – 1 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Egyes esetekben az arányosság elvének 
megfelelően részben vagy egészben el 
lehet tekinteni az elkobzás elrendelésétől, 
ha az méltánytalan nehézséget jelentene 
az érintett fél vagy annak hozzátartozói 
számára. Ilyen eset akkor áll fenn, ha az
intézkedés aránytalan terhet róna az 
érintett félre, vagy az emiatt megélhetését 
veszítené el, illetve az elkobzás költsége az 
összeget aránytalanul meghaladja.

Or. de

Indokolás

A Bizottság javaslata eddig nem rendelkezik a méltánytalan nehézség eseteiről. Az elkobzás 
feltételeinek fennállása esetén az elkobzást szükségszerűen el kell rendelni. Az aránytalan 
következmények elkerülése érdekében sürgősen be kell vezetni egy „méltányossági kikötést”. 
Az arányosság elve értelmében az elkobzás nem vezethet ahhoz, hogy az érintett természetes 
személy megélhetése meghiúsuljon vagy a jogi személy megsemmisüljön.
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Módosítás 162
Salvatore Iacolino

Irányelvre irányuló javaslat
9 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

9a. cikk
Az elkobzott vagyoni eszközök szociális 

célra történő hasznosítása
A tagállamok intézkedéseket hoznak a 
bűncselekményből származó és elkobzott 
vagyon, jövedelmek és az elkövetéshez 
használt eszközök hasznosításának 
elősegítése érdekében. A 2. cikk (6) 
bekezdésében meghatározott 
bűncselekmények elleni fellépés 
érdekében ezeket a forrásokat – nem 
kormányzati szervek bevonásával, objektív 
kritériumok alapján – a szabálykövető 
magatartás elterjesztésére, a bűntények 
sértettjeinek, valamint a rendészeti és 
igazságügyi hatóságoknak nyújtott 
támogatásra irányuló közösségi célú 
tevékenységek elindítására kell 
felhasználni.

Or. it

Indokolás

A bűncselekményből származó vagyoni eszközök közcélra történő felhasználása már több 
tagállamban társadalmi szempontból és a bűnözés elleni fellépés terén is jelentős sikereket ért 
el.

Módosítás 163
Véronique Mathieu

Irányelvre irányuló javaslat
10 a cikk (új)
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

10a. cikk
A tagállamok közötti együttműködés

A tagállamok gondoskodnak arról, hogy 
ugyanazon bűncselekmény miatt ne 
kerüljön sor ugyanazon vagyoni előnyök 
elkobzására. Ugyanazon bűncselekmény 
miatt nem kerülhet sor ismételten a már 
elkobzott vagyoni előnyök elkobzására.

Or. fr

Módosítás 164
Salvatore Iacolino

Irányelvre irányuló javaslat
10 cikk – cím

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A befagyasztott vagyon kezelése A befagyasztott vagyon kezelése és 
elkobzása

Or. it

Indokolás

Az elkobzást elrendelő határozat végrehajtását követő vagyonkezelést pontosabban meg kell 
határozni, kitérve az elkobzott vagyoni eszközök szociális célra történő felhasználására.

Módosítás 165
Sonia Alfano, Rita Borsellino, Monica Luisa Macovei

Irányelvre irányuló javaslat
10 cikk – cím

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A befagyasztott vagyon kezelése A befagyasztott, lefoglalt és elkobzott
vagyon kezelése

Or. en
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Módosítás 166
Salvatore Iacolino

Irányelvre irányuló javaslat
10 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Mindegyik tagállam meghozza az 
ahhoz szükséges intézkedéseket, – így 
központi nemzeti hivatalok, vagy 
egyenértékű mechanizmusok létrehozását –
hogy megfelelően kezeljék az esetleges 
későbbi elkobzás céljából befagyasztott 
vagyont.

(1) Mindegyik tagállam meghozza az 
ahhoz szükséges intézkedéseket, – így 
központi nemzeti hivatalok, vagy 
egyenértékű mechanizmusok létrehozását –
hogy megfelelően kezeljék az esetleges 
későbbi elkobzás céljából befagyasztott 
vagyont, valamint rendelkezik az elkobzott 
vagyon szociális célra történő 
felhasználásának lehetőségéről.

Or. it

Indokolás

Az elkobzást elrendelő határozat végrehajtását követő vagyonkezelést pontosabban meg kell 
határozni, kitérve az elkobzott vagyoni eszközök szociális célra történő felhasználására.

Módosítás 167
Emine Bozkurt

Irányelvre irányuló javaslat
10 cikk – 1 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) E tekintetben alapvető fontosságú a 
határokon átnyúló szoros együttműködés 
és a tagállamok rendőrségi, igazságügyi 
és pénzügyi hatóságai közötti hatékony 
információcsere.

Or. en
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Módosítás 168
Sonia Alfano, Rita Borsellino, Monica Luisa Macovei

Irányelvre irányuló javaslat
10 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Mindegyik tagállam gondoskodik arról, 
hogy az (1) bekezdésben említett 
intézkedések optimalizálják e vagyon 
gazdasági értékét, ideértve a 
valószínűsíthetően csökkenő értékű vagyon 
értékesítését vagy átruházását is.

(2) Mindegyik tagállam gondoskodik arról, 
hogy az (1) bekezdésben a befagyasztott 
vagyon tekintetében említett intézkedések 
optimalizálják e vagyon gazdasági értékét, 
ideértve – csak szükség esetén – a 
valószínűsíthetően csökkenő értékű vagyon 
értékesítését vagy átruházását is. 
Mindegyik tagállam megtesz minden 
szükséges intézkedést, hogy ebben a 
szakaszban megakadályozza a bűnözés 
beszivárgását.

Or. en

Módosítás 169
Rui Tavares

Irányelvre irányuló javaslat
10 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Mindegyik tagállam gondoskodik arról, 
hogy az (1) bekezdésben említett 
intézkedések optimalizálják e vagyon 
gazdasági értékét, ideértve a 
valószínűsíthetően csökkenő értékű vagyon 
értékesítését vagy átruházását is.

(2) Mindegyik tagállam gondoskodik arról, 
hogy az (1) bekezdésben említett 
intézkedések ösztönözzék e vagyon 
szociális újrafelhasználását és 
optimalizálják e vagyon gazdasági értékét, 
ideértve a valószínűsíthetően csökkenő 
értékű vagyon értékesítését vagy 
átruházását is. Minden tagállam megteszi 
a szükséges intézkedéseket, hogy ebben a 
szakaszban megakadályozza a bűnözés 
beszivárgását.

Or. en
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Indokolás

E módosítás célja az irányelv szövegének és az (1) preambulumbekezdés módosításának 
összehangolása.

Módosítás 170
Sonia Alfano, Rita Borsellino, Monica Luisa Macovei

Irányelvre irányuló javaslat
10 cikk – 2 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) Minden tagállam a meglévő bevált 
gyakorlatok alapján megteszi a szükséges 
intézkedéseket, hogy előírja az elkobzott 
vagyon megsemmisítését és rendeltetését. 
Prioritást kell kapnia annak, hogy az ilyen 
vagyont bűnüldözési és bűnmegelőzési 
projektekre, valamint más közérdekű és 
társadalmi hasznú projektekre fordítsák. 
Az ilyen vagyon bármely más rendeltetését 
csak akkor mérlegelik, ha a fent említettek 
nem lehetségesek, és minden tagállam 
mindig meghozza az összes szükséges 
intézkedést, hogy ebben a szakaszban 
megakadályozza a bűnözés és az illegális
tevékenységek beszivárgását.

Or. en

Módosítás 171
Emine Bozkurt

Irányelvre irányuló javaslat
10 cikk – 2 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) Minden tagállam biztosítja, hogy az 
elkobzott vagyon egy jelentős részét a 
bűncselekmények által közvetlenül vagy 
közvetve érintett áldozatok számára 
használják fel újra. 
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Or. en

Módosítás 172
Salvatore Iacolino

Irányelvre irányuló javaslat
10 cikk – 2 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) Mindegyik tagállamnak lehetősége 
van olyan újratöltődő alap létrehozására, 
amely a befagyasztási és az elkobzási 
szakasz között – a vagyoni eszköznek az 
esetleges vandalizmustól és a 
rendelkezésre állását veszélyeztető 
tevékenységektől való megóvása 
érdekében – biztosítja e vagyoni eszköz 
védelmére szolgáló intézkedések 
finanszírozását.

Or. it

Módosítás 173
Cornelis de Jong

Irányelvre irányuló javaslat
11 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

11. cikk törölve
Statisztikák
A tagállamok – elkobzási rendszereik 
hatékonyságának felülvizsgálta céljából –
rendszeresen összegyűjtik és megőrzik az 
érintett hatóságoktól származó átfogó 
statisztikákat. Az érintett statisztikákat 
évente meg kell küldeni a Bizottságnak, és 
valamennyi bűncselekmény tekintetében 
tartalmazniuk kell az alábbi adatokat:
a) a végrehajtott biztosítási intézkedések 
száma,
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b) a végrehajtott elkobzást elrendelő 
határozatok száma,
c) a befagyasztott vagyon értéke,
d) a visszaszerzett vagyon értéke,
e) a másik tagállamtól érkező, biztosítási 
intézkedések végrehajtására irányuló 
megkeresések száma,
f) a másik tagállamtól érkező, elkobzást 
elrendelő határozatok végrehajtására 
irányuló megkeresések száma,
g) a más tagállamban történő végrehajtást 
követően visszaszerzett vagyon értéke,
h) a bűnüldözési, megelőzési vagy 
szociális célú újrafelhasználásra szánt 
vagyon értéke,
i) azon ügyek száma, amelyekben 
elkobzást rendeletek el, az ezen irányelv 
hatálya alá tartozó bűncselekmények 
miatti büntetőjogi felelősséget megállapító 
ítéletek számához viszonyítva,
j) a bíróságok által elutasított biztosítási 
intézkedés és elkobzás elrendelése iránti 
megkeresések száma,
k) azon biztosítási intézkedés és elkobzás 
elrendelése iránti megkeresések száma, 
amelyeket a jogorvoslatokat követően 
megszüntetettek.

Or. en

Módosítás 174
Cornelis de Jong

Irányelvre irányuló javaslat
11 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

11a. cikk
Statisztikák

A tagállamok – elkobzási rendszereik 
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hatékonyságának felülvizsgálata céljából 
– rendszeresen összegyűjtik és megőrzik 
az érintett hatóságoktól származó átfogó 
statisztikákat. Az érintett statisztikákat 
évente meg kell küldeni a Bizottságnak, és 
tartalmazniuk kell az alábbi adatokat:
a) a végrehajtott biztosítási intézkedések 
száma,
b) a végrehajtott elkobzást elrendelő 
határozatok száma,

Or. en

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

Irányelvre irányuló javaslat
11 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamok – elkobzási rendszereik 
hatékonyságának felülvizsgálta céljából –
rendszeresen összegyűjtik és megőrzik az 
érintett hatóságoktól származó átfogó 
statisztikákat. Az érintett statisztikákat 
évente meg kell küldeni a Bizottságnak, és 
valamennyi bűncselekmény tekintetében 
tartalmazniuk kell az alábbi adatokat:

A tagállamok – elkobzási rendszereik 
hatékonyságának felülvizsgálta céljából –
rendszeresen összegyűjtik és megőrzik az 
érintett hatóságoktól származó átfogó 
statisztikákat. Az érintett statisztikákat 
évente meg kell küldeni a Bizottságnak, és 
az ezen irányelv alkalmazási körébe 
tartozó valamennyi bűncselekmény 
tekintetében tartalmazniuk kell az alábbi 
adatokat:

Or. de

Módosítás 176
Roberta Angelilli

Irányelvre irányuló javaslat
11 cikk – 1 bekezdés – k a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ka) az elkobzott vagyoni eszközök 
felhasználásának jellege, és az, hogy ez 
mennyiben járult hozzá az adott terület és 
a helyi közösségek társadalmi–gazdasági 
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növekedéséhez;

Or. it

Módosítás 177
Roberta Angelilli

Irányelvre irányuló javaslat
11 cikk – 1 bekezdés – k b pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

kb) a vagyoni eszközök elosztási 
eljárásainak hossza, különösen abban az
esetben, ha az elkobzáskor valamely 
vagyoni eszköz jó állapotú.

Or. it


