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Pakeitimas 30
Cornelis de Jong

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(1) pagrindinis tarptautinių organizuotų 
nusikaltimų motyvas yra finansinė nauda. 
Kad teisėsaugos ir teismų institucijos 
galėtų veikti veiksmingai, joms turėtų būti 
numatytos priemonės pajamoms iš 
nusikaltimų atsekti, įšaldyti, administruoti 
ir konfiskuoti;

(1) vienas iš pagrindinių tarptautinių 
organizuotų nusikaltimų motyvų yra 
finansinė nauda. Kad teisėsaugos ir teismų 
institucijos galėtų veikti veiksmingai, joms 
turėtų būti numatytos priemonės pajamoms 
iš nusikaltimų atsekti, įšaldyti, 
administruoti ir konfiskuoti;

Or. en

Pakeitimas 31
Sonia Alfano, Rita Borsellino, Monica Luisa Macovei

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(1) pagrindinis tarptautinių organizuotų 
nusikaltimų motyvas yra finansinė nauda. 
Kad teisėsaugos ir teismų institucijos 
galėtų veikti veiksmingai, joms turėtų būti 
numatytos priemonės pajamoms iš 
nusikaltimų atsekti, įšaldyti, administruoti 
ir konfiskuoti;

(1) pagrindinis daugelio nusikaltimų, ypač 
tarptautinių organizuotų nusikaltimų, 
įskaitant mafijos pobūdžio nusikalstamas 
organizacijas, motyvas yra finansinė 
nauda. Kad atitinkamos kompetentingos
institucijos galėtų veikti veiksmingai, joms 
turėtų būti numatytos priemonės pajamoms 
iš nusikaltimų atsekti, įšaldyti, 
administruoti ir konfiskuoti. Tačiau 
veiksminga prevencija ir kova su 
organizuotu nusikalstamumu neturėtų 
apsiriboti nusikalstamu būdu įgytų 
pajamų paėmimu, o kai kuriais atvejais 
turėtų būti taikoma netgi turtui, kuris 
vienaip ar kitaip susijęs su tokių 
nusikalstamų susivienijimų veikla. Todėl 
nepakanka vien tik užtikrinti abipusį 
nusikalstamu būdu įgytų pajamų arešto ir 
konfiskavimo pripažinimą ES lygmeniu. 



PE498.052v02-00 4/80 AM\923342LT.doc

LT

Siekiant veiksmingai kovoti su 
ekonominiais nusikaltimais taip pat reikia 
abipusiai pripažinti priemones, kurių 
imamasi ne tik baudžiamojoje teisėje, bet 
ir kitose srityse, ar kitokias priemones, 
kurios taikomos tuo atveju, kai nėra 
priimtas apkaltinamasis nuosprendis, ir 
kai šių priemonių tikslas platesniu 
požiūriu yra galimas turtas ar pajamos, 
priskiriami nusikalstamai organizacijai 
arba asmeniui, vykdančiam nusikalstamą 
veiklą, ar asmeniui, kuris, kaip įtariama, 
priklauso tokiai nusikalstamai 
organizacijai;

Or. en

Pagrindimas

Šioje konstatuojamoje dalyje aptariama konfiskavimo svarba susidūrus su sunkiais ir 
organizuotais nusikaltimais. Ypač pabrėžiama ne apkaltinamuoju nuosprendžiu pagrįsto 
konfiskavimo sistemų svarba kovojant su sunkiais ir organizuotais nusikaltimais. Šios 
sistemos turėtų būti veiksmingos, abipusiai pripažįstamos ir taikomos valstybėse narėse.

Pakeitimas 32
Roberta Angelilli

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(1) pagrindinis tarptautinių organizuotų 
nusikaltimų motyvas yra finansinė nauda. 
Kad teisėsaugos ir teismų institucijos 
galėtų veikti veiksmingai, joms turėtų būti 
numatytos priemonės pajamoms iš 
nusikaltimų atsekti, įšaldyti, administruoti 
ir konfiskuoti;

(1) pagrindinis organizuotų nusikaltimų, 
ypač tarpvalstybinių, motyvas yra 
finansinė nauda. Kad teisėsaugos ir teismų 
institucijos galėtų veikti veiksmingai, joms 
turėtų būti numatytos priemonės pajamoms 
iš nusikaltimų atsekti, įšaldyti, 
administruoti ir konfiskuoti;

Or. it
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Pakeitimas 33
Mario Borghezio

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(1) pagrindinis tarptautinių organizuotų 
nusikaltimų motyvas yra finansinė nauda. 
Kad teisėsaugos ir teismų institucijos 
galėtų veikti veiksmingai, joms turėtų būti 
numatytos priemonės pajamoms iš 
nusikaltimų atsekti, įšaldyti, administruoti 
ir konfiskuoti;

(1) svarbiausias tarptautinių organizuotų 
nusikaltimų rezultatas yra didelės 
ekonominės naudos gavimas. Kad 
teisėsaugos ir teismų institucijos galėtų 
rasti tinkamą atsaką į tokią nusikalstamą 
strategiją, joms turi būti numatytos 
priemonės pajamoms iš nusikaltimų 
atsekti, įšaldyti, administruoti ir 
konfiskuoti;

Or. it

Pakeitimas 34
Mariya Gabriel

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(2) organizuotos nusikalstamos grupės
veikia nepaisydamos sienų ir vis dažniau 
įgyja turto kitose valstybėse narėse ir 
trečiosiose šalyse. Auga veiksmingo 
tarptautinio bendradarbiavimo būtinybė 
siekiant teisės įgyvendinimo turto 
susigrąžinimo ir savitarpio teisinės 
pagalbos srityje;

(2) organizuotos nusikalstamos grupės 
veikia nepaisydamos sienų ir vis dažniau 
įgyja turto kitose valstybėse narėse ir 
trečiosiose šalyse. Auga veiksmingo 
tarptautinio bendradarbiavimo būtinybė 
siekiant teisės įgyvendinimo turto 
susigrąžinimo ir savitarpio teisinės
pagalbos srityje. Priėmus būtiniausias 
taisykles bus suderinta valstybėje narėje 
taikoma įšaldymo ir konfiskavimo tvarka, 
padėsianti sustiprinti tarpusavio 
pasitikėjimą ir palengvinsianti 
bendradarbiavimą tarpvalstybiniu mastu;

Or. en
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Pakeitimas 35
Zbigniew Ziobro

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(2a) veiksmingiausia kovos su 
organizuotu nusikalstamumu priemonė
yra griežti teisiniai padariniai ir 
veiksmingas atskleidimas, nusikaltimo 
priemonių bei nusikalstamu būdu įgyto 
turto paėmimas ir konfiskavimas. Ypač 
veiksmingas bus išplėstinis 
konfiskavimas;

Or. pl

Pakeitimas 36
Roberta Angelilli

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(3) nors yra nedaug statistinių duomenų, 
atrodo, kad Sąjungoje susigrąžinama 
nepakankamai nusikalstamo turto, 
palyginti su apytikriu pajamų iš 
nusikaltimų dydžiu. Iš tyrimų matyti, kad 
konfiskavimo procedūros 
reglamentuojamos ES ir nacionalinės teisės 
aktais, tačiau taikomos nepakankamai 
dažnai;

(3) nors yra nedaug statistinių duomenų, 
atrodo, kad Sąjungoje susigrąžinama 
nepakankamai nusikalstamu būdu gautų 
pajamų palyginti su apytikriu pajamų iš 
nusikaltimų dydžiu. Iš tyrimų matyti, kad 
konfiskavimo procedūros 
reglamentuojamos ES ir nacionalinės teisės 
aktais, tačiau taikomos nepakankamai 
dažnai, todėl būtina tinkamai jas suderinti 
siekiant visiškai įvykdyti konfiskavimą;

Or. it

Pagrindimas

Pirmos dalies pakeitimas yra lingvistinio pobūdžio.
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Pakeitimas 37
Sarah Ludford

Pasiūlymas dėl direktyvos
7 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(7a) ši direktyva susijusi tik su 
konfiskavimo priemonėmis pagal 
baudžiamąją teisę. Joje nėra nustatytos 
minimalios taisyklės dėl civilinės teisės 
priemonių taikymo, kurias valstybė narė 
gali taikyti dėl turto, kuris laikomas 
nusikalstamu būdu įgytomis pajamomis, 
konfiskavimo;

Or. en

Pagrindimas

Tai bendro pobūdžio sąlyga, bet ja užtikrinama, kad valstybės narės galėtų taikyti 
konfiskavimo pagal civilinės teisės nuostatas įgaliojimus, remdamosi galiojančiais teisės 
aktais, arba nustatyti ne apkaltinamuoju nuosprendžiu pagrįstus įgaliojimus pagal šią 
direktyvą. Tai užtikrintų tokių nuostatų taikymą visoje ES, bet konfiskavimo pagal civilinės 
teisės nuostatas įgaliojimai nebūtų įtraukti į šią baudžiamosios teisės nustatytą priemonę.

Pakeitimas 38
Sarah Ludford

Pasiūlymas dėl direktyvos
7 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(7b) valstybės narės dėl konfiskavimo 
procedūrų, susijusių su baudžiamąja byla, 
gali netrukdomos kreiptis į bet kokį –
baudžiamąjį, civilinį ar administracinį –
teismą;

Or. en

Pagrindimas

Paaiškinama, kad valstybės narės gali įgyvendinti direktyvą, kreipdamosi į bet kokios rūšies 
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teismą atitinkamai pagal savo nacionalinę sistemą.

Pakeitimas 39
Mariya Gabriel

Pasiūlymas dėl direktyvos
9 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(9) todėl nusikaltimo priemonių ir pajamų 
konfiskavimui įsiteisėjus galutiniam 
apkaltinamajam nuosprendžiui ir tų pajamų 
vertę atitinkančio turto konfiskavimui į šios 
direktyvos taikymo sritį patenkančių 
nusikalstamų veikų atvejais turėtų būti 
taikoma platesnė pajamų sąvoka. 
Pamatiniu sprendimu 2001/500/TVR 
valstybės narės įpareigojamos užtikrinti 
galimybę konfiskuoti nusikaltimo 
priemones ir pajamas iš nusikaltimų 
įsiteisėjus galutiniam apkaltinamajam 
nuosprendžiui ir konfiskuoti turtą, 
atitinkantį pajamų iš nusikaltimų vertę. 
Tokia pareiga turėtų būti taikoma ir į šios 
direktyvos taikymo sritį nepatenkančių 
nusikalstamų veikų atveju;

(9) todėl nusikaltimo priemonių ir pajamų 
konfiskavimui įsiteisėjus galutiniam 
apkaltinamajam nuosprendžiui, tiek 
remiantis apkaltinamuoju nuosprendžiu 
ar nepriėmus tokio nuosprendžio, ir tų 
pajamų vertę atitinkančio turto 
konfiskavimui į šios direktyvos taikymo 
sritį patenkančių nusikalstamų veikų 
atvejais turėtų būti taikoma platesnė 
pajamų sąvoka. Pamatiniu sprendimu 
2001/500/TVR valstybės narės 
įpareigojamos užtikrinti galimybę 
konfiskuoti nusikaltimo priemones ir 
pajamas iš nusikaltimų įsiteisėjus 
galutiniam apkaltinamajam nuosprendžiui 
ir konfiskuoti turtą, atitinkantį pajamų iš 
nusikaltimų vertę. Tokia pareiga turėtų būti 
taikoma ir į šios direktyvos taikymo sritį 
nepatenkančių nusikalstamų veikų atveju;

Or. en

Pakeitimas 40
Sonia Alfano, Rita Borsellino, Monica Luisa Macovei

Pasiūlymas dėl direktyvos
9 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(9) todėl nusikaltimo priemonių ir pajamų 
konfiskavimui įsiteisėjus galutiniam 
apkaltinamajam nuosprendžiui ir tų pajamų 
vertę atitinkančio turto konfiskavimui į šios 

(9) todėl nusikaltimo priemonių ir pajamų 
konfiskavimui įsiteisėjus galutiniam 
apkaltinamajam nuosprendžiui ir tų pajamų 
vertę atitinkančio turto konfiskavimui į šios 
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direktyvos taikymo sritį patenkančių 
nusikalstamų veikų atvejais turėtų būti 
taikoma platesnė pajamų sąvoka. 
Pamatiniu sprendimu 2001/500/TVR 
valstybės narės įpareigojamos užtikrinti 
galimybę konfiskuoti nusikaltimo 
priemones ir pajamas iš nusikaltimų 
įsiteisėjus galutiniam apkaltinamajam 
nuosprendžiui ir konfiskuoti turtą, 
atitinkantį pajamų iš nusikaltimų vertę. 
Tokia pareiga turėtų būti taikoma ir į šios 
direktyvos taikymo sritį nepatenkančių 
nusikalstamų veikų atveju;

direktyvos taikymo sritį patenkančių 
nusikalstamų veikų atvejais turėtų būti 
taikoma platesnė pajamų sąvoka. 
Pamatiniu sprendimu 2001/500/TVR 
valstybės narės įpareigojamos užtikrinti 
galimybę konfiskuoti nusikaltimo 
priemones ir pajamas iš nusikaltimų 
įsiteisėjus galutiniam apkaltinamajam 
nuosprendžiui ir konfiskuoti turtą, 
atitinkantį pajamų iš nusikaltimų vertę. 
Tokia pareiga turėtų būti taikoma ir į šios 
direktyvos taikymo sritį nepatenkančių 
nusikalstamų veikų atveju, o pajamų 
sąvoka, kaip apibrėžta šioje direktyvoje, 
turėtų būti taikoma ir baudžiamosioms 
veikoms, nepatenkančioms į šios 
direktyvos taikymo sritį;

Or. en

Pagrindimas

Dėl keleto nusikalstamu būdu įgytų pajamų apibrėžčių atsirastų daug skirtumų valstybėse 
narėse. Visos valstybės narės turėtų naudoti bendrą ir išsamią nusikalstamu būdu įgytų 
pajamų apibrėžtį. Europos Parlamentas taip pat aiškiai pareiškė savo nuomonę šiuo klausimu 
2011 m. spalio mėn. rezoliucijoje dėl organizuoto nusikalstamumo Europos Sąjungoje.

Pakeitimas 41
Monica Luisa Macovei

Pasiūlymas dėl direktyvos
11 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(11) laikantis ne bis in idem principo, 
tinkama išplėstinio konfiskavimo netaikyti 
pajamoms, tariamai įgytoms nusikalstama 
veikla, dėl kurios asmuo galutinai 
išteisintas ankstesniame teismo procese, 
arba kitais atvejais, kai taikomas ne bis in 
idem principas. Išplėstinis konfiskavimas 
turėtų būti negalimas ir tuomet, kai suėjus 
nacionalinėje baudžiamojoje teisėje 
nustatytam senaties terminui dėl panašios 
nusikalstamos veiklos negali būti pradėtas 

(11) laikantis ne bis in idem principo, 
tinkama išplėstinio konfiskavimo netaikyti 
pajamoms, tariamai įgytoms nusikalstama 
veikla, dėl kurios asmuo galutinai 
išteisintas ankstesniame teismo procese, 
arba kitais atvejais, kai taikomas ne bis in 
idem principas;
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baudžiamasis procesas;

Or. en

Pakeitimas 42
Mariya Gabriel

Pasiūlymas dėl direktyvos
12 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(12) paprastai nutarimas konfiskuoti 
priimamas asmenį nuteisus baudžiamąja 
tvarka. Kai kuriais atvejais, net kai nuteisti 
baudžiamąja tvarka negalima, vis tiek
turėtų būti įmanoma konfiskuoti turtą
siekiant nutraukti nusikalstamą veiklą ir 
užtikrinti, kad pelnas iš nusikalstamos 
veiklos nebūtų reinvestuojamas į teisėtą 
ekonomiką. Kai kuriose valstybėse narėse 
konfiskavimas leistinas, kai nėra 
pakankamai įrodymų baudžiamajam 
persekiojimui pradėti, jeigu teismas, 
įvertinęs tikimybę, mano, kad turtas yra 
neteisėtos kilmės, ir tais atvejais, kai 
įtariamasis arba kaltinamasis slapstosi 
vengdamas persekiojimo, dėl kitų 
priežasčių negali būti patrauktas 
atsakomybėn teisme arba mirė 
baudžiamajam procesui nepasibaigus. 
Toks metodas laikomas ne 
apkaltinamuoju nuosprendžiu pagrįstu 
konfiskavimu. Reikėtų įtvirtinti nuostatas, 
kuriomis būtų užtikrinta galimybė bent 
jau minėtomis išimtinėmis aplinkybėmis 
visose valstybėse narėse taikyti ne 
apkaltinamuoju nuosprendžiu pagrįstą 
konfiskavimą. Tai atitinka Jungtinių 
Tautų konvencijos prieš korupciją 
54 straipsnio 1 dalies c punktą, kuriame 
nustatyta, kad visos konvencijos šalys turi 
apsvarstyti galimybę imtis būtinų 
priemonių, leidžiančių konfiskuoti 
neteisėtai įgytą turtą nepriėmus 
apkaltinamojo nuosprendžio, be kita ko, 

(12) paprastai nutarimas konfiskuoti 
priimamas asmenį nuteisus baudžiamąja 
tvarka. Kai kuriais atvejais turėtų būti 
įmanomas ne apkaltinamuoju 
nuosprendžiu pagrįstas konfiskavimas
siekiant nutraukti nusikalstamą veiklą ir 
užtikrinti, kad pelnas iš nusikalstamos 
veiklos nebūtų reinvestuojamas į teisėtą 
ekonomiką;
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kai kaltininkas negali būti patrauktas 
baudžiamojon atsakomybėn dėl mirties, 
slapstymosi arba nedalyvavimo teismo 
posėdyje;

Or. en

Pakeitimas 43
Roberta Angelilli

Pasiūlymas dėl direktyvos
12 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(12) paprastai nutarimas konfiskuoti 
priimamas asmenį nuteisus baudžiamąja 
tvarka. Kai kuriais atvejais, net kai nuteisti 
baudžiamąja tvarka negalima, vis tiek 
turėtų būti įmanoma konfiskuoti turtą 
siekiant nutraukti nusikalstamą veiklą ir 
užtikrinti, kad pelnas iš nusikalstamos 
veiklos nebūtų reinvestuojamas į teisėtą 
ekonomiką. Kai kuriose valstybėse narėse 
konfiskavimas leistinas, kai nėra 
pakankamai įrodymų baudžiamajam 
persekiojimui pradėti, jeigu teismas, 
įvertinęs tikimybę, mano, kad turtas yra 
neteisėtos kilmės, ir tais atvejais, kai 
įtariamasis arba kaltinamasis slapstosi 
vengdamas persekiojimo, dėl kitų 
priežasčių negali būti patrauktas 
atsakomybėn teisme arba mirė 
baudžiamajam procesui nepasibaigus. 
Toks metodas laikomas ne 
apkaltinamuoju nuosprendžiu pagrįstu 
konfiskavimu. Reikėtų įtvirtinti nuostatas, 
kuriomis būtų užtikrinta galimybė bent 
jau minėtomis išimtinėmis aplinkybėmis 
visose valstybėse narėse taikyti ne 
apkaltinamuoju nuosprendžiu pagrįstą 
konfiskavimą. Tai atitinka Jungtinių 
Tautų konvencijos prieš korupciją 
54 straipsnio 1 dalies c punktą, kuriame 
nustatyta, kad visos konvencijos šalys turi 
apsvarstyti galimybę imtis būtinų 

(12) paprastai nutarimas konfiskuoti 
priimamas asmenį nuteisus baudžiamąja 
tvarka. Kai kuriais atvejais, net kai nuteisti 
baudžiamąja tvarka negalima, vis tiek 
turėtų būti įmanoma konfiskuoti turtą 
siekiant nutraukti nusikalstamą veiklą ir 
užtikrinti, kad pelnas iš nusikalstamos 
veiklos nebūtų reinvestuojamas, ypač jeigu 
savininkai negali pagrįsti turimo turto;
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priemonių, leidžiančių konfiskuoti 
neteisėtai įgytą turtą nepriėmus 
apkaltinamojo nuosprendžio, be kita ko, 
kai kaltininkas negali būti patrauktas 
baudžiamojon atsakomybėn dėl mirties, 
slapstymosi arba nedalyvavimo teismo 
posėdyje;

Or. it

Pakeitimas 44
Cornelis de Jong

Pasiūlymas dėl direktyvos
12 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(12) paprastai nutarimas konfiskuoti 
priimamas asmenį nuteisus baudžiamąja 
tvarka. Kai kuriais atvejais, net kai nuteisti 
baudžiamąja tvarka negalima, vis tiek 
turėtų būti įmanoma konfiskuoti turtą 
siekiant nutraukti nusikalstamą veiklą ir 
užtikrinti, kad pelnas iš nusikalstamos 
veiklos nebūtų reinvestuojamas į teisėtą 
ekonomiką. Kai kuriose valstybėse narėse 
konfiskavimas leistinas, kai nėra 
pakankamai įrodymų baudžiamajam 
persekiojimui pradėti, jeigu teismas,
įvertinęs tikimybę, mano, kad turtas yra
neteisėtos kilmės, ir tais atvejais, kai 
įtariamasis arba kaltinamasis slapstosi 
vengdamas persekiojimo, dėl kitų 
priežasčių negali būti patrauktas 
atsakomybėn teisme arba mirė 
baudžiamajam procesui nepasibaigus. 
Toks metodas laikomas ne 
apkaltinamuoju nuosprendžiu pagrįstu 
konfiskavimu. Reikėtų įtvirtinti nuostatas, 
kuriomis būtų užtikrinta galimybė bent 
jau minėtomis išimtinėmis aplinkybėmis 
visose valstybėse narėse taikyti ne 
apkaltinamuoju nuosprendžiu pagrįstą 
konfiskavimą. Tai atitinka Jungtinių 

(12) paprastai nutarimas konfiskuoti 
priimamas asmenį nuteisus baudžiamąja 
tvarka. Kai kuriais atvejais, net kai nuteisti 
baudžiamąja tvarka negalima, vis tiek 
turėtų būti įmanoma konfiskuoti turtą tais 
atvejais, kai įvertinus tikimybę, galima 
nustatyti, kad tas turtas yra gautas iš 
nusikalstamos veikos arba jį ketinama 
naudoti būsimai nusikalstamai veikai;
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Tautų konvencijos prieš korupciją 
54 straipsnio 1 dalies c punktą, kuriame 
nustatyta, kad visos konvencijos šalys turi 
apsvarstyti galimybę imtis būtinų 
priemonių, leidžiančių konfiskuoti 
neteisėtai įgytą turtą nepriėmus 
apkaltinamojo nuosprendžio, be kita ko, 
kai kaltininkas negali būti patrauktas 
baudžiamojon atsakomybėn dėl mirties, 
slapstymosi arba nedalyvavimo teismo 
posėdyje;

Or. en

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

Pasiūlymas dėl direktyvos
12 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(12) paprastai nutarimas konfiskuoti 
priimamas asmenį nuteisus baudžiamąja 
tvarka. Kai kuriais atvejais, net kai nuteisti 
baudžiamąja tvarka negalima, vis tiek 
turėtų būti įmanoma konfiskuoti turtą 
siekiant nutraukti nusikalstamą veiklą ir 
užtikrinti, kad pelnas iš nusikalstamos 
veiklos nebūtų reinvestuojamas į teisėtą 
ekonomiką. Kai kuriose valstybėse narėse 
konfiskavimas leistinas, kai nėra 
pakankamai įrodymų baudžiamajam 
persekiojimui pradėti, jeigu teismas, 
įvertinęs tikimybę, mano, kad turtas yra 
neteisėtos kilmės, ir tais atvejais, kai 
įtariamasis arba kaltinamasis slapstosi 
vengdamas persekiojimo, dėl kitų 
priežasčių negali būti patrauktas 
atsakomybėn teisme arba mirė 
baudžiamajam procesui nepasibaigus. Toks 
metodas laikomas ne apkaltinamuoju 
nuosprendžiu pagrįstu konfiskavimu. 
Reikėtų įtvirtinti nuostatas, kuriomis būtų 
užtikrinta galimybė bent jau minėtomis 

(12) paprastai nutarimas konfiskuoti 
priimamas asmenį nuteisus baudžiamąja 
tvarka. Kai kuriais atvejais, net kai nuteisti 
baudžiamąja tvarka negalima, vis tiek 
turėtų būti įmanoma konfiskuoti turtą 
siekiant nutraukti nusikalstamą veiklą ir 
užtikrinti, kad pelnas iš nusikalstamos 
veiklos nebūtų reinvestuojamas į teisėtą 
ekonomiką arba nusikalstamus veiksmus. 
Kai kuriose valstybėse narėse 
konfiskavimas leistinas, kai nėra 
pakankamai įrodymų baudžiamajam 
persekiojimui pradėti, jeigu teismas, 
įvertinęs visus turimus įrodymus, yra 
įsitikinęs, kad turtas yra neteisėtos kilmės, 
ir tais atvejais, kai įtariamasis arba 
kaltinamasis slapstosi vengdamas 
persekiojimo, dėl kitų priežasčių negali 
būti patrauktas atsakomybėn teisme arba 
mirė baudžiamajam procesui nepasibaigus. 
Toks metodas laikomas ne apkaltinamuoju 
nuosprendžiu pagrįstu konfiskavimu. 
Reikėtų įtvirtinti nuostatas, kuriomis būtų 
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išimtinėmis aplinkybėmis visose valstybėse 
narėse taikyti ne apkaltinamuoju 
nuosprendžiu pagrįstą konfiskavimą. Tai 
atitinka Jungtinių Tautų konvencijos prieš 
korupciją 54 straipsnio 1 dalies c punktą, 
kuriame nustatyta, kad visos konvencijos 
šalys turi apsvarstyti galimybę imtis būtinų 
priemonių, leidžiančių konfiskuoti 
neteisėtai įgytą turtą nepriėmus 
apkaltinamojo nuosprendžio, be kita ko, 
kai kaltininkas negali būti patrauktas 
baudžiamojon atsakomybėn dėl mirties, 
slapstymosi arba nedalyvavimo teismo 
posėdyje;

užtikrinta galimybė bent jau minėtomis 
išimtinėmis aplinkybėmis visose valstybėse 
narėse taikyti ne apkaltinamuoju 
nuosprendžiu pagrįstą konfiskavimą. Tai 
atitinka Jungtinių Tautų konvencijos prieš 
korupciją 54 straipsnio 1 dalies c punktą, 
kuriame nustatyta, kad visos konvencijos 
šalys turi apsvarstyti galimybę imtis būtinų 
priemonių, leidžiančių konfiskuoti 
neteisėtai įgytą turtą nepriėmus 
apkaltinamojo nuosprendžio, be kita ko, 
kai kaltininkas negali būti patrauktas 
baudžiamojon atsakomybėn dėl mirties, 
slapstymosi arba nedalyvavimo teismo 
posėdyje;

Or. de

Pakeitimas 46
Sonia Alfano, Rita Borsellino, Monica Luisa Macovei

Pasiūlymas dėl direktyvos
12 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(12) paprastai nutarimas konfiskuoti 
priimamas asmenį nuteisus baudžiamąja 
tvarka. Kai kuriais atvejais, net kai nuteisti 
baudžiamąja tvarka negalima, vis tiek 
turėtų būti įmanoma konfiskuoti turtą 
siekiant nutraukti nusikalstamą veiklą ir 
užtikrinti, kad pelnas iš nusikalstamos 
veiklos nebūtų reinvestuojamas į teisėtą 
ekonomiką. Kai kuriose valstybėse narėse 
konfiskavimas leistinas, kai nėra 
pakankamai įrodymų baudžiamajam 
persekiojimui pradėti, jeigu teismas, 
įvertinęs tikimybę, mano, kad turtas yra 
neteisėtos kilmės, ir tais atvejais, kai 
įtariamasis arba kaltinamasis slapstosi 
vengdamas persekiojimo, dėl kitų 
priežasčių negali būti patrauktas 
atsakomybėn teisme arba mirė 
baudžiamajam procesui nepasibaigus. Toks 
metodas laikomas ne apkaltinamuoju 

(12) paprastai nutarimas konfiskuoti 
priimamas asmenį nuteisus baudžiamąja 
tvarka. Kai kuriais atvejais, net kai nuteisti 
baudžiamąja tvarka negalima, vis tiek 
turėtų būti įmanoma konfiskuoti turtą 
siekiant nutraukti nusikalstamą veiklą ir 
užtikrinti, kad pelnas iš nusikalstamos 
veiklos nebūtų reinvestuojamas į teisėtą 
ekonomiką. Kai kuriose valstybėse narėse 
konfiskavimas leistinas, kai nėra 
pakankamai įrodymų baudžiamajam 
persekiojimui pradėti ar neatsižvelgiant į 
vykdomą baudžiamąjį persekiojimą, jeigu 
teismas, įvertinęs tikimybę, mano, kad 
socialiai pavojingo ar nusikalstamą 
gyvenimo būdą pasirinkusio asmens turtas 
yra neteisėtos kilmės ar neproporcingai 
didelis, palyginti su jo deklaruotomis 
pajamomis, ir tais atvejais, kai įtariamasis 
arba kaltinamasis slapstosi vengdamas 
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nuosprendžiu pagrįstu konfiskavimu. 
Reikėtų įtvirtinti nuostatas, kuriomis būtų 
užtikrinta galimybė bent jau minėtomis 
išimtinėmis aplinkybėmis visose valstybėse 
narėse taikyti ne apkaltinamuoju 
nuosprendžiu pagrįstą konfiskavimą. Tai 
atitinka Jungtinių Tautų konvencijos prieš 
korupciją 54 straipsnio 1 dalies c punktą, 
kuriame nustatyta, kad visos konvencijos 
šalys turi apsvarstyti galimybę imtis būtinų 
priemonių, leidžiančių konfiskuoti 
neteisėtai įgytą turtą nepriėmus 
apkaltinamojo nuosprendžio, be kita ko, 
kai kaltininkas negali būti patrauktas 
baudžiamojon atsakomybėn dėl mirties, 
slapstymosi arba nedalyvavimo teismo 
posėdyje;

persekiojimo, dėl kitų priežasčių negali 
būti patrauktas atsakomybėn teisme arba 
mirė baudžiamajam procesui nepasibaigus. 
Toks metodas laikomas ne apkaltinamuoju 
nuosprendžiu pagrįstu konfiskavimu. 
Reikėtų įtvirtinti nuostatas, kuriomis būtų 
užtikrinta galimybė bent jau pirmiau 
minėtomis išimtinėmis aplinkybėmis 
visose valstybėse narėse taikyti ne 
apkaltinamuoju nuosprendžiu pagrįstą 
konfiskavimą, įskaitant abipusį tokių ne
apkaltinamuoju nuosprendžiu pagrįstų 
nutarimų pripažinimą. Tai atitinka 
Jungtinių Tautų konvencijos prieš 
korupciją 54 straipsnio 1 dalies c punktą, 
kuriame nustatyta, kad visos konvencijos 
šalys turi apsvarstyti galimybę imtis būtinų 
priemonių, leidžiančių konfiskuoti 
neteisėtai įgytą turtą nepriėmus 
apkaltinamojo nuosprendžio, be kita ko, 
kai kaltininkas negali būti patrauktas 
baudžiamojon atsakomybėn dėl mirties, 
slapstymosi arba nedalyvavimo teismo 
posėdyje ar kitais atitinkamais atvejais;

Or. en

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

Pasiūlymas dėl direktyvos
12 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(12a) kai kuriais atvejais turėtų būti 
galima iš dalies ar visiškai atsisakyti 
nutarimo konfiskuoti turtą, pavyzdžiui, jei 
dėl turto konfiskavimo suinteresuotasis 
asmuo neproporcingai nukentėtų ar būtų 
sužlugdytas jo gyvenimas ar gyvavimas 
arba jei konfiskavimo sąnaudos 
neproporcingai viršija konfiskuojamą 
sumą;

Or. de
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Pagrindimas

Iki šiol Komisijos pasiūlyme nenumatyta nepagrįsto sunkumo atvejų. Esant tam tikroms 
aplinkybėms nutarimas konfiskuoti turtą būtų priverstinė pasekmė. Siekiant užkirsti kelią 
neproporcingoms pasekmėms, būtina numatyti vadinamąją „išimtinio atvejo išlygą“.

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

Pasiūlymas dėl direktyvos
12 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(12b) dėl konfiskavimo neturėtų būti 
neigiamai paveiktos ar sužlugdytos aukų 
teisės, kurias jie teisėtai įgijo dėl 
suinteresuotojo asmens nusikalstamos 
veikos. Turėtų būti galima atsisakyti 
konfiskavimo, jei dėl kaltininko 
nusikalstamos veikos auka jo atžvilgiu 
įgyja teisių, o konfiskavus turtą šių teisių 
nebūtų įmanoma įgyvendinti;

Or. de

Pakeitimas 49
Sonia Alfano, Rita Borsellino, Monica Luisa Macovei

Pasiūlymas dėl direktyvos
13 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(13) tokia praktika, kai įtariamasis arba 
kaltinamasis, siekdamas išvengti 
konfiskavimo, turtą perleidžia apie 
nusikalstamą veiką žinančiam trečiajam 
asmeniui, yra įprasta ir vis labiau plinta. 
Šiuo metu galiojančiuose Sąjungos teisinio 
reglamentavimo pagrinduose nėra įtvirtinta 
privalomų taisyklių, kuriomis 
reglamentuojamas tretiesiems asmenims 
perleisto turto konfiskavimas. Todėl vis 

(13) tokia praktika, kai įtariamasis arba 
kaltinamasis, siekdamas išvengti 
konfiskavimo, turtą perleidžia apie 
nusikalstamą veiką žinančiam trečiajam 
asmeniui, yra įprasta ir vis labiau plinta. 
Šiuo metu galiojančiuose Sąjungos teisinio 
reglamentavimo pagrinduose nėra įtvirtinta 
privalomų taisyklių, kuriomis 
reglamentuojamas tretiesiems asmenims 
perleisto turto konfiskavimas. Todėl vis 
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labiau stiprėja būtinybė leisti tretiesiems 
asmenis perleisto turto konfiskavimą, kuris 
paprastai turėtų būti skiriamas, kai 
kaltinamasis neturi konfiskuotino turto. 
Tinkama numatyti galimybę esant tam 
tikroms aplinkybėms konfiskuoti trečiųjų 
asmenų turtą pagal konkrečius faktus 
nustačius, kad mažai tikėtina konfiskuoti 
nuteisto, įtariamo ar kaltinamo asmens 
turtą, arba tais atvejais, kai unikalus 
daiktas turi būti grąžintas jo teisėtam 
savininkui. Be to, kad būtų apsaugoti bona 
fide trečiųjų asmenų interesai, toks 
konfiskavimas turėtų būti galimas, tik jeigu 
trečiasis asmuo žinojo arba turėjo žinoti, 
kad turtas yra pajamos iš nusikaltimų arba 
buvo perleistas siekiant išvengti 
konfiskavimo ir buvo suteiktas 
neatlygintinai arba perleistas už žemesnę 
nei rinkos kainą;

labiau stiprėja būtinybė leisti tretiesiems 
asmenis perleisto ar trečiųjų asmenų įgyto 
turto konfiskavimą. Kad būtų apsaugoti 
bona fide trečiųjų asmenų interesai, toks 
konfiskavimas turėtų būti galimas, tik jeigu 
trečiasis asmuo žinojo arba turėjo žinoti, 
kad nusikaltimo priemonės ar turtas yra 
pajamos iš nusikaltimų arba buvo perleistas 
siekiant išvengti konfiskavimo ar buvo 
suteiktas neatlygintinai arba perleistas už 
gerokai žemesnę nei rinkos kainą;

Or. en

Pakeitimas 50
Josef Weidenholzer

Pasiūlymas dėl direktyvos
13 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(13) tokia praktika, kai įtariamasis arba 
kaltinamasis, siekdamas išvengti 
konfiskavimo, turtą perleidžia apie 
nusikalstamą veiką žinančiam trečiajam 
asmeniui, yra įprasta ir vis labiau plinta. 
Šiuo metu galiojančiuose Sąjungos teisinio 
reglamentavimo pagrinduose nėra įtvirtinta 
privalomų taisyklių, kuriomis 
reglamentuojamas tretiesiems asmenims 
perleisto turto konfiskavimas. Todėl vis 
labiau stiprėja būtinybė leisti tretiesiems 
asmenis perleisto turto konfiskavimą, kuris 
paprastai turėtų būti skiriamas, kai 
kaltinamasis neturi konfiskuotino turto. 
Tinkama numatyti galimybę esant tam 

(13) tokia praktika, kai įtariamasis arba 
kaltinamasis, siekdamas išvengti 
konfiskavimo, turtą perleidžia apie 
nusikalstamą veiką žinančiam trečiajam 
asmeniui, yra įprasta ir vis labiau plinta. 
Šiuo metu galiojančiuose Sąjungos teisinio 
reglamentavimo pagrinduose nėra įtvirtinta 
privalomų taisyklių, kuriomis 
reglamentuojamas tretiesiems asmenims 
perleisto turto konfiskavimas. Todėl vis 
labiau stiprėja būtinybė leisti tretiesiems 
asmenis perleisto turto konfiskavimą, kuris 
paprastai turėtų būti skiriamas, kai 
kaltinamasis neturi konfiskuotino turto. 
Tinkama numatyti galimybę esant tam 
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tikroms aplinkybėms konfiskuoti trečiųjų 
asmenų turtą pagal konkrečius faktus 
nustačius, kad mažai tikėtina konfiskuoti 
nuteisto, įtariamo ar kaltinamo asmens 
turtą, arba tais atvejais, kai unikalus daiktas 
turi būti grąžintas jo teisėtam savininkui. 
Be to, kad būtų apsaugoti bona fide
trečiųjų asmenų interesai, toks 
konfiskavimas turėtų būti galimas, tik jeigu 
trečiasis asmuo žinojo arba turėjo žinoti, 
kad turtas yra pajamos iš nusikaltimų arba 
buvo perleistas siekiant išvengti 
konfiskavimo ir buvo suteiktas 
neatlygintinai arba perleistas už žemesnę 
nei rinkos kainą;

tikroms aplinkybėms konfiskuoti trečiųjų 
asmenų turtą pagal konkrečius faktus 
nustačius, kad mažai tikėtina konfiskuoti 
nuteisto, įtariamo ar kaltinamo asmens 
turtą, arba tais atvejais, kai unikalus daiktas 
turi būti grąžintas jo teisėtam savininkui. 
Be to, kad būtų apsaugoti bona fide
trečiųjų asmenų interesai, toks 
konfiskavimas turėtų būti galimas, tik jeigu 
trečiasis asmuo žinojo arba turėjo žinoti, 
kad turtas yra pajamos iš nusikaltimų arba 
buvo perleistas siekiant išvengti 
konfiskavimo ir buvo suteiktas 
neatlygintinai arba perleistas už žemesnę 
nei rinkos kainą. Be to, konfiskuoti 
trečiųjų asmenų turtą turėtų būti galima 
ir tuo atveju, kai kaltinamasis arba 
įtariamasis jau nuo pradžių veikė kitam 
fiziniam ar juridiniam asmeniui;

Or. de

Pakeitimas 51
Sonia Alfano, Rita Borsellino, Monica Luisa Macovei

Pasiūlymas dėl direktyvos
13 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(13a) siekiant užtikrinti veiksmingesnę 
kovą su nusikalstamomis organizacijomis 
ir sunkiais nusikaltimais, atsižvelgiant į 
jau įgytą patirtį, valstybės narės savo 
baudžiamosios teisės sistemose turėtų 
nustatyti bausmę ir patraukimą 
baudžiamojon atsakomybėn už elgesį, 
kuriuo siekiama savanaudiškais tikslais 
perleisti nuosavybės teises ir galimybę 
jomis naudotis trečiosioms šalims, 
siekiant išvengti arešto ar konfiskavimo 
priemonių taikymo. Be to, turėtų būti 
tinkamai baudžiama už pagalbą vykdant 
tokį nusikaltimą;

Or. en
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Pakeitimas 52
Emine Bozkurt

Pasiūlymas dėl direktyvos
13 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(13a) konfiskavimo iš trečiųjų asmenų 
taisyklės taikomos tiek fiziniams, tiek 
juridiniams asmenims;

Or. en

Pakeitimas 53
Sonia Alfano, Rita Borsellino, Monica Luisa Macovei

Pasiūlymas dėl direktyvos
15 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(15) įtariamieji ar kaltinamieji turtą neretai 
slepia tol, kol vyksta baudžiamasis 
procesas. Todėl nutarimai konfiskuoti 
negali būti įvykdyti, o nutarimo adresatai 
turtu gali naudotis kai tik atlieka bausmę. 
Taigi būtina užtikrinti galimybę tiksliai 
nustatyti, koks turtas turi būti konfiskuotas 
net ir įsiteisėjus galutiniam apkaltinamajam 
nuosprendžiui, kad nutarimai konfiskuoti 
būtų visiškai įvykdyti tais atvejais, kai iš 
pradžių nebuvo nustatyta jokio arba 
pakankamai turto ir nutarimas konfiskuoti 
negalėjo būti įvykdytas. Kadangi 
nutarimais įšaldyti ribojama teisė į 
nuosavybę, tokios laikinosios apsaugos 
priemonės negali būti taikomos ilgiau nei 
būtina išsaugoti turtą, kad prireikus ateityje 
jį būtų galima konfiskuoti. Tuo tikslu gali 
būti reikalinga reguliari teismo peržiūra 
siekiant užtikrinti, kad įšaldymo tikslas –
užkirsti kelią turto išnykimui – tebėra 
aktualus;

(15) įtariamieji ar kaltinamieji turtą neretai 
slepia tol, kol vyksta baudžiamasis 
procesas. Todėl nutarimai konfiskuoti 
negali būti įvykdyti, o nutarimo adresatai 
turtu gali naudotis kai tik atlieka bausmę. 
Taigi būtina užtikrinti galimybę tiksliai 
nustatyti, koks turtas turi būti konfiskuotas 
net ir įsiteisėjus galutiniam apkaltinamajam 
nuosprendžiui, kad nutarimai konfiskuoti 
būtų visiškai įvykdyti tais atvejais, kai iš 
pradžių nebuvo nustatyta jokio arba 
pakankamai turto ir nutarimas konfiskuoti 
negalėjo būti įvykdytas. Kadangi 
nutarimais įšaldyti ribojama teisė į 
nuosavybę, tokios laikinosios apsaugos 
priemonės negali būti taikomos ilgiau nei 
būtina išsaugoti turtą, kad prireikus ateityje 
jį būtų galima konfiskuoti. Tuo tikslu gali 
būti reikalinga, kai būtina, teismo peržiūra 
siekiant užtikrinti, kad įšaldymo tikslas –
užkirsti kelią turto išnykimui – tebėra 
aktualus;
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Or. en

Pakeitimas 54
Rui Tavares

Pasiūlymas dėl direktyvos
16 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(16) turtas, įšaldytas siekiant jį prireikus 
vėliau konfiskuoti, turėtų būti tinkamai 
administruojamas, kad neprarastų savo 
ekonominės vertės. Valstybės narės turėtų 
imtis reikiamų priemonių, įskaitant turto 
pardavimą arba perleidimą, kad tokie 
nuostoliai būtų kuo mažesni. Jos turėtų 
imtis atitinkamų priemonių, kaip antai 
įsteigti nacionalinę centrinę turto 
administravimo tarnybą arba sukurti 
panašius mechanizmus (pavyzdžiui, kai 
tokios funkcijos vykdomos 
decentralizuotai), kad tinkamai 
administruotų iki konfiskavimo įšaldytą 
turtą ir išlaikytų jo vertę iki teismo 
sprendimo priėmimo;

(16) turtas, įšaldytas siekiant jį prireikus 
vėliau konfiskuoti, turėtų būti tinkamai 
administruojamas, kad neprarastų savo 
ekonominės vertės, jį būtų galima toliau 
panaudoti socialiniais tikslais ir išvengti 
tolesnio nusikaltėlių įsiskverbimo rizikos.
Todėl būtų naudinga apsvarstyti Europos 
fondo, kuriame būtų sutelkta valstybėse 
narėse konfiskuoto turto dalis, sukūrimą. 
Tokio fondo lėšos turėtų būti skiriamos 
Europos piliečių, asociacijų, 
nevyriausybinių organizacijų (NVO) 
koalicijų ir kitų pilietinės visuomenės 
organizacijų bandomiesiems projektams, 
skatinant veiksmingą pakartotinį 
konfiskuoto turto panaudojimą 
socialiniais tikslais ir Europos Sąjungos 
demokratinių funkcijų išplėtimą. 
Valstybės narės turėtų imtis reikiamų 
priemonių, įskaitant turto pardavimą arba 
perleidimą, kad tokie nuostoliai būtų kuo 
mažesni ir būtų siekiama socialinių tikslų. 
Jos turėtų imtis atitinkamų priemonių, kaip 
antai įsteigti nacionalinę centrinę turto 
administravimo tarnybą arba sukurti 
panašius mechanizmus (pavyzdžiui, kai 
tokios funkcijos vykdomos 
decentralizuotai), kad tinkamai 
administruotų iki konfiskavimo įšaldytą 
turtą ir išlaikytų jo vertę iki teismo 
sprendimo priėmimo;

Or. en
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Pakeitimas 55
Roberta Angelilli

Pasiūlymas dėl direktyvos
16 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(16) turtas, įšaldytas siekiant jį prireikus 
vėliau konfiskuoti, turėtų būti tinkamai 
administruojamas, kad neprarastų savo 
ekonominės vertės. Valstybės narės turėtų 
imtis reikiamų priemonių, įskaitant turto 
pardavimą arba perleidimą, kad tokie 
nuostoliai būtų kuo mažesni. Jos turėtų 
imtis atitinkamų priemonių, kaip antai 
įsteigti nacionalinę centrinę turto 
administravimo tarnybą arba sukurti 
panašius mechanizmus (pavyzdžiui, kai 
tokios funkcijos vykdomos 
decentralizuotai), kad tinkamai 
administruotų iki konfiskavimo įšaldytą 
turtą ir išlaikytų jo vertę iki teismo 
sprendimo priėmimo;

(16) turtas, įšaldytas siekiant jį prireikus 
vėliau konfiskuoti, turėtų būti tinkamai 
administruojamas, kad neprarastų savo 
ekonominės vertės. Valstybės narės turėtų 
imtis reikiamų priemonių, įskaitant turto 
perleidimą, kad tokie nuostoliai būtų kuo 
mažesni. Jos turėtų imtis visų atitinkamų 
teisėkūros ar kitokio pobūdžio priemonių, 
kaip antai įsteigti nacionalinę centrinę turto 
administravimo tarnybą arba sukurti 
panašius mechanizmus (pavyzdžiui, kai 
tokios funkcijos vykdomos 
decentralizuotai), kad tinkamai 
administruotų iki konfiskavimo įšaldytą 
turtą ir išlaikytų jo vertę iki teismo 
sprendimo priėmimo;

Or. it

Pakeitimas 56
Mario Borghezio

Pasiūlymas dėl direktyvos
16 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(16) turtas, įšaldytas siekiant jį prireikus 
vėliau konfiskuoti, turėtų būti tinkamai 
administruojamas, kad neprarastų savo 
ekonominės vertės. Valstybės narės turėtų 
imtis reikiamų priemonių, įskaitant turto 
pardavimą arba perleidimą, kad tokie 
nuostoliai būtų kuo mažesni. Jos turėtų 
imtis atitinkamų priemonių, kaip antai 
įsteigti nacionalinę centrinę turto 
administravimo tarnybą arba sukurti 
panašius mechanizmus (pavyzdžiui, kai 

(16) turtas, įšaldytas siekiant jį prireikus 
vėliau konfiskuoti, turėtų būti tinkamai 
administruojamas, kad neprarastų savo 
ekonominės vertės, ir kad būtų išsaugotas 
užimtumas. Valstybės narės turėtų imtis 
reikiamų priemonių, įskaitant turto 
pardavimą arba perleidimą, kad tokie 
nuostoliai būtų kuo mažesni. Jos turėtų 
imtis atitinkamų priemonių, kaip antai 
įsteigti nacionalinę centrinę turto 
administravimo tarnybą arba sukurti 
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tokios funkcijos vykdomos 
decentralizuotai), kad tinkamai 
administruotų iki konfiskavimo įšaldytą 
turtą ir išlaikytų jo vertę iki teismo 
sprendimo priėmimo;

panašius mechanizmus (pavyzdžiui, kai 
tokios funkcijos vykdomos 
decentralizuotai), kad tinkamai 
administruotų iki konfiskavimo įšaldytą 
turtą ir išlaikytų jo vertę iki teismo 
sprendimo priėmimo;

Or. it

Pakeitimas 57
Sonia Alfano, Rita Borsellino, Monica Luisa Macovei

Pasiūlymas dėl direktyvos
16 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(16a) kad pilietinė visuomenė galėtų 
konkrečiai suvokti valstybių narių 
veiksmų prieš organizuotą 
nusikalstamumą, įskaitant mafiją, 
veiksmingumą ir kad pajamos iš tikrųjų 
būtų paimtos iš nusikaltėlių, būtina 
nustatyti bendras priemones, siekiant 
išvengti, kad nusikalstamos organizacijos 
vėl nepradėtų valdyti neteisėtai įgyto turto. 
Kai kurių valstybių narių geriausia 
patirtis pasirodė esanti veiksminga 
priemonė: Turto administravimo 
tarnybų (TAT) ar panašių mechanizmų 
atliekamas turto valdymas ir 
administravimas, konfiskuoto turto 
naudojimas projektams, kuriais siekiama 
pasipriešinti ir užkirsti kelią 
nusikaltimams, taip pat kitais 
instituciniais, viešaisiais ar socialiniais 
tikslais;

Or. en

Pakeitimas 58
Josef Weidenholzer
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Pasiūlymas dėl direktyvos
16 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(16a) konfiskuotos pajamos iš 
nusikaltimų turėtų būti skiriamos 
visuomenei naudingoms ir socialinėms 
reikmėms;

Or. de

Pakeitimas 59
Salvatore Iacolino

Pasiūlymas dėl direktyvos
16 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(16a) konfiskuotą turtą panaudojant 
socialiniams tikslams skatinama ir 
remiama teisėtumo kultūros sklaida, 
pagalba nuo nusikaltimų nukentėjusiems 
asmenims bei kova su organizuotu 
nusikalstamumu, taigi taip kuriamos
geros priemonės, naudingos atitinkamos 
teritorijos bendruomenei ir socialiniam 
ekonominiam vystymuisi, o jas 
įgyvendinant reikėtų pasitelkti ir 
nevyriausybines organizacijas, taikančias 
objektyvius kriterijus;

Or. it

Pagrindimas

Kai kuriose valstybėse narėse jau išbandytas iš nusikaltėlių paimto turto panaudojimas 
visuomenei naudingiems tikslams – socialinėje ir kovos su nusikalstamumu srityje pasiekta 
reikšmingų rezultatų.

Pakeitimas 60
Cornelis de Jong
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Pasiūlymas dėl direktyvos
17 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(17) patikimų duomenų apie pajamų iš 
nusikaltimų įšaldymą ir konfiskavimą nėra 
daug. Kad šią direktyvą būtų galima 
įvertinti, būtina surinkti minimalų kiekį 
palyginamų tinkamų statistinių duomenų 
apie turto atsekimą, teismų veiklą ir 
disponavimą turtu;

(17) patikimų duomenų apie pajamų iš 
nusikaltimų įšaldymą ir konfiskavimą nėra 
daug. Kad šią direktyvą būtų galima 
įvertinti, būtina surinkti minimalų kiekį 
palyginamų tinkamų statistinių duomenų 
apie turto atsekimą, teismų veiklą ir 
disponavimą turtu, kartu laikantis 
proporcingumo principo;

Or. en

Pakeitimas 61
Sonia Alfano, Rita Borsellino, Monica Luisa Macovei

Pasiūlymas dėl direktyvos
17 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(17) patikimų duomenų apie pajamų iš 
nusikaltimų įšaldymą ir konfiskavimą nėra 
daug. Kad šią direktyvą būtų galima 
įvertinti, būtina surinkti minimalų kiekį 
palyginamų tinkamų statistinių duomenų 
apie turto atsekimą, teismų veiklą ir 
disponavimą turtu;

(17) patikimų duomenų apie pajamų iš 
nusikaltimų įšaldymą ir konfiskavimą nėra 
daug. Kad šią direktyvą būtų galima 
įvertinti, būtina surinkti minimalų kiekį 
palyginamų tinkamų statistinių duomenų 
apie turto atsekimą, teismų veiklą, turto 
administravimą ir disponavimą turtu;

Or. en

pakeitimas 62
Mario Borghezio

Pasiūlymas dėl direktyvos
17 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(17) patikimų duomenų apie pajamų iš 
nusikaltimų įšaldymą ir konfiskavimą nėra 

(17) patikimų duomenų apie pajamų iš 
nusikaltimų įšaldymą ir konfiskavimą nėra 
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daug. Kad šią direktyvą būtų galima 
įvertinti, būtina surinkti minimalų kiekį 
palyginamų tinkamų statistinių duomenų 
apie turto atsekimą, teismų veiklą ir 
disponavimą turtu;

daug. Kad šią direktyvą būtų galima 
įvertinti, būtina surinkti tinkamą kiekį 
palyginamų tinkamų statistinių duomenų 
apie turto atsekimą, teismų veiklą ir 
disponavimą turtu;

Or. it

Pakeitimas 63
Emine Bozkurt

Pasiūlymas dėl direktyvos
17 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(17a) turėtų būti renkama informacija 
apie turto, skirto toliau panaudoti 
nukentėjusiesiems, kuriems tiesiogiai ar 
netiesiogiai padaryta žala, vertę;

Or. en

Pakeitimas 64
Cornelis de Jong

Pasiūlymas dėl direktyvos
18 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(18) šia direktyva paisoma pagrindinių 
teisių ir laikomasi Europos Sąjungos 
pagrindinių teisių chartijoje pripažintų 
principų, visų pirma teisės į nuosavybę, 
teisės į privataus ir šeimos gyvenimo 
gerbimą, teisės į asmens duomenų apsaugą, 
teisės į veiksmingą teisinę gynybą ir 
teisingą teismo procesą, nekaltumo 
prezumpcijos ir gynybos teisės, teisės 
nebūti du kartus teisiamam ar baudžiamam 
už tą pačią nusikalstamą veiką ir teisėtumo 
bei nusikalstamos veikos proporcingumo 
principų. Ši direktyva turi būti įgyvendinta 

(18) šia direktyva paisoma pagrindinių 
teisių ir laikomasi Europos žmogaus teisių 
konvencijoje, Europos Žmogaus Teisių 
Teismo praktikoje ir Europos Sąjungos 
pagrindinių teisių chartijoje pripažintų 
principų, visų pirma teisės į nuosavybę, 
teisės į privataus ir šeimos gyvenimo 
gerbimą, teisės į asmens duomenų apsaugą, 
teisės į veiksmingą teisinę gynybą ir 
teisingą teismo procesą, nekaltumo 
prezumpcijos ir gynybos teisės, teisės 
nebūti du kartus teisiamam ar baudžiamam 
už tą pačią nusikalstamą veiką ir teisėtumo 
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remiantis minėtomis teisėmis ir principais; bei nusikalstamos veikos proporcingumo 
principų. Ši direktyva turi būti įgyvendinta 
remiantis minėtomis teisėmis ir principais;

Or. en

Pakeitimas 65
Sonia Alfano, Rita Borsellino, Monica Luisa Macovei

Pasiūlymas dėl direktyvos
18 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(18a) keletas valstybių narių jau 
sėkmingai įdiegė ne apkaltinamuoju 
nuosprendžiu pagrįstas konfiskavimo 
sistemas. Europos Žmogaus Teisių 
Teismas (EŽTT) iš esmės niekada nelaikė 
turto atėmimo priemonės taikymo 
asmenims pagrindinių teisių, įtvirtintų 
Europos Sąjungos pagrindinių teisių 
chartijoje ir Europos žmogaus teisių 
konvencijoje, pažeidimu;

Or. en

Pakeitimas 66
Mariya Gabriel

Pasiūlymas dėl direktyvos
19 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(19) šioje direktyvoje nustatytos priemonės 
daro didelį poveikį asmenų teisėms – ne tik 
įtariamųjų ar kaltinamųjų, bet ir trečiųjų 
asmenų, kurie nėra persekiojami. Todėl 
būtina nustatyti specialias garantijas ir 
teismines teisių gynimo priemones, kad 
įgyvendinant šios direktyvos nuostatas 
būtų užtikrinamos jų pagrindinės teisės;

(19) šioje direktyvoje nustatytos priemonės 
daro didelį poveikį asmenų teisėms – ne tik 
įtariamųjų ar kaltinamųjų, bet ir trečiųjų 
asmenų, kurie nėra persekiojami. Todėl 
būtina nustatyti visas būtinas garantijas ir 
teismines teisių gynimo priemones, kad 
įgyvendinant šios direktyvos nuostatas 
būtų užtikrinamos jų pagrindinės teisės;
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Or. en

Pakeitimas 67
Sonia Alfano, Rita Borsellino, Monica Luisa Macovei

Pasiūlymas dėl direktyvos
20 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(20) kadangi šios direktyvos tikslo, t. y. 
palengvinti turto konfiskavimą 
baudžiamosiose bylose, valstybės narės 
negali deramai pasiekti ir jo būtų geriau 
siekti Sąjungos lygiu, laikydamasi Europos 
Sąjungos sutarties 5 straipsnyje nustatyto 
subsidiarumo principo Sąjunga gali 
patvirtinti priemones. Laikantis tame 
straipsnyje įtvirtinto proporcingumo 
principo, šia direktyva neviršijama to, kas 
būtina tam tikslui pasiekti;

(20) kadangi šios direktyvos tikslo, t. y. 
palengvinti turto konfiskavimą, valstybės 
narės negali deramai pasiekti ir jo būtų 
geriau siekti Sąjungos lygiu, laikydamasi 
Europos Sąjungos sutarties 5 straipsnyje 
nustatyto subsidiarumo principo Sąjunga 
gali patvirtinti priemones. Laikantis tame 
straipsnyje įtvirtinto proporcingumo 
principo, šia direktyva neviršijama to, kas 
būtina tam tikslui pasiekti;

Or. en

Pakeitimas 68
Sonia Alfano, Rita Borsellino, Monica Luisa Macovei

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Šioje direktyvoje nustatytos minimalios 
taisyklės, kuriomis reglamentuojamas turto 
įšaldymas siekiant jį prireikus vėliau 
konfiskuoti ir turto konfiskavimas 
baudžiamosiose bylose.

Šioje direktyvoje nustatytos minimalios 
taisyklės, kuriomis reglamentuojamas turto 
areštas ar įšaldymas siekiant jį prireikus 
vėliau konfiskuoti, turto konfiskavimas 
baudžiamosiose bylose ir nepriėmus 
apkaltinamojo nuosprendžio, taip pat 
konfiskuoto turto administravimas ir 
disponavimas turtu.

Or. en
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Pakeitimas 69
Sonia Alfano, Rita Borsellino, Monica Luisa Macovei

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 1 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Šia direktyva nedaromas poveikis teismo 
procedūroms, kurias valstybės narės gali 
taikyti, siekdamos atimti iš nusikaltimo 
vykdytojo minėtą turtą.

Or. en

Pakeitimas 70
Alexander Alvaro, Renate Weber

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio pirmos pastraipos 1 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(1) pajamos – bet kokia iš nusikalstamos 
veikos gauta ekonominė nauda; ją gali 
sudaryti bet kokio pavidalo turtas ir ji 
apima bet kokias įtariamojo arba 
kaltinamojo vėliau tiesiogiai reinvestuotas 
ir transformuotas pajamas ir bet kokį pelną;

(1) pajamos – bet kokia iš nusikalstamos 
veikos gauta tiesioginė ekonominė nauda; 
ją gali sudaryti bet kokio pavidalo turtas ir 
ji apima bet kokias įtariamojo arba 
kaltinamojo vėliau tiesiogiai reinvestuotas 
ir transformuotas pajamas ir bet kokį pelną;

Or. en

Pakeitimas 71
Rui Tavares

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio pirmos pastraipos 1 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(1) pajamos – bet kokia iš nusikalstamos 
veikos gauta ekonominė nauda; ją gali 
sudaryti bet kokio pavidalo turtas ir ji 
apima bet kokias įtariamojo arba 

(1) pajamos – bet kokia iš nusikalstamos 
veikos gauta tiesioginė ekonominė nauda; 
ją gali sudaryti bet kokio pavidalo turtas ir 
ji apima bet kokias įtariamojo arba 
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kaltinamojo vėliau tiesiogiai reinvestuotas 
ir transformuotas pajamas ir bet kokį pelną;

kaltinamojo vėliau tiesiogiai reinvestuotas 
ir transformuotas pajamas ir bet kokį pelną;

Or. en

Pagrindimas

Pajamų, kurios apibrėžiamos kaip „bet kokia iš nusikalstamos veikos gauta ekonominė 
nauda“, sąvoka yra gana dviprasmiška ir labai neaiški, todėl nėra sudaromos sąlygos 
nuosekliam, vienodam ekonominės naudos, kuri turėtų būti konfiskuota, vertinimui. Dėl to 
gali atsirasti didelių skirtumų vertinant konfiskuotas sumas. Kai kuriose valstybėse bus 
konfiskuojamos pajamos ar jų pakaitalai, o kitose valstybėse gali būti konfiskuojamos ir 
pajamos, gautos ne iš nusikalstamos veikos.

Pakeitimas 72
Zbigniew Ziobro

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio pirmos pastraipos 1 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(1) pajamos – bet kokia iš nusikalstamos 
veikos gauta ekonominė nauda; ją gali 
sudaryti bet kokio pavidalo turtas ir ji 
apima bet kokias įtariamojo arba 
kaltinamojo vėliau tiesiogiai reinvestuotas 
ir transformuotas pajamas ir bet kokį pelną;

(1) pajamos – bet kokia iš nusikalstamos 
veikos tiesiogiai ar netiesiogiai gauta 
ekonominė nauda; ją gali sudaryti bet 
kokio pavidalo turtas ir ji apima bet kokias 
įtariamojo arba kaltinamojo vėliau 
tiesiogiai reinvestuotas ir transformuotas 
pajamas ir bet kokį pelną;

Or. pl

Pakeitimas 73
Emine Bozkurt

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio pirmos pastraipos 1 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(1) pajamos – bet kokia iš nusikalstamos 
veikos gauta ekonominė nauda; ją gali 
sudaryti bet kokio pavidalo turtas ir ji 

(1) pajamos – bet kokia iš nusikalstamos 
veikos tiesiogiai ar netiesiogiai gauta 
ekonominė nauda; ją gali sudaryti bet 
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apima bet kokias įtariamojo arba 
kaltinamojo vėliau tiesiogiai reinvestuotas 
ir transformuotas pajamas ir bet kokį pelną;

kokio pavidalo turtas ir ji apima bet kokias 
įtariamojo arba kaltinamojo vėliau 
tiesiogiai reinvestuotas ir transformuotas 
pajamas ir bet kokį pelną;

Or. en

Pakeitimas 74
Zbigniew Ziobro

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio pirmos pastraipos 2 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(2) turtas – bet kokios rūšies – materialus 
arba nematerialus, kilnojamasis arba 
nekilnojamasis – turtas ir teisiniai 
dokumentai ar raštai, patvirtinantys 
nuosavybės teisę arba teisę į tokį turtą;

(2) turtas – bet kokios rūšies – materialus 
arba nematerialus, kilnojamasis arba 
nekilnojamasis – turtas ir teisiniai 
dokumentai ar raštai, patvirtinantys 
nuosavybės teisę arba teisę į tokį turtą, taip 
pat turtas, įeinantis į bendrosios jungtinės 
sutuoktinių nuosavybės sudėtį;

Or. pl

Pakeitimas 75
Alexander Alvaro, Renate Weber

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio pirmos pastraipos 4 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(4) konfiskavimas – po teismo proceso dėl 
nusikalstamos veikos teismo paskirta 
bausmė arba priemonė, kuria galutinai 
paimamas turtas;

(4) konfiskavimas – po teismo proceso dėl 
nusikalstamos veikos teismo paskirta 
priemonė, kuria galutinai paimamas turtas;

Or. en

Pakeitimas 76
Axel Voss, Monika Hohlmeier, Manfred Weber, Jan Philipp Albrecht, Hubert Pirker
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Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio pirmos pastraipos 4 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(4) konfiskavimas – po teismo proceso dėl 
nusikalstamos veikos teismo paskirta 
bausmė arba priemonė, kuria galutinai 
paimamas turtas;

(4) konfiskavimas – nuosprendžiu arba po 
baudžiamojo proceso teismo paskirta 
priemonė, kuria galutinai paimamas turtas;

Or. de

Pagrindimas

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.

Pakeitimas 77
Sonia Alfano, Rita Borsellino, Monica Luisa Macovei

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio pirmos pastraipos 4 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(4) konfiskavimas – po teismo proceso dėl 
nusikalstamos veikos teismo paskirta 
bausmė arba priemonė, kuria galutinai 
paimamas turtas;

(4) konfiskavimas – po teismo proceso 
teismo paskirta bausmė arba priemonė, 
kuria galutinai paimamas turtas;

Or. en

Pakeitimas 78
Sonia Alfano, Rita Borsellino, Monica Luisa Macovei

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio pirmos pastraipos 5 punktas
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(5) įšaldymas – laikinas draudimas 
perleisti, sunaikinti, išvežti, transformuoti 
turtą arba juo disponuoti arba laikinas turto 
saugojimas ar jo kontrolė;

(5) įšaldymas arba areštas – laikinas 
draudimas perleisti, sunaikinti, išvežti, 
transformuoti turtą arba juo disponuoti arba 
laikinas turto saugojimas ar jo kontrolė;

Or. en

Pakeitimas 79
Sonia Alfano, Rita Borsellino, Monica Luisa Macovei

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio pirmos pastraipos 6 a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(6a) taip pat į kitų teisės aktų taikymo 
sritį, jeigu tuose aktuose konkrečiai 
numatyta taikyti šią direktyvą jais 
suderintoms nusikalstamoms veikoms,

Or. en

Pakeitimas 80
Emine Bozkurt

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio pirmos pastraipos 6 punkto k a papunktis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(ka) taip pat į kitų būsimų teisės aktų 
taikymo sritį, kai nusikalstamos veikos ES 
lygmeniu yra suderintos,

Or. en

Pakeitimas 81
Sarah Ludford
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Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio pirmos pastraipos 6 a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(6a) nukentėjęs asmuo – bet koks asmuo, 
kurį tiesiogiai paveikė kaltinamo ar 
nuteisto asmens turto areštas ar 
įšaldymas,

Or. en

Pakeitimas 82
Petru Constantin Luhan

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Kiekviena valstybė narė imasi reikiamų 
priemonių, kuriomis būtų užtikrinta 
galimybė visiškai arba iš dalies
konfiskuoti nusikaltimo priemones ir 
pajamas įsiteisėjus galutiniam 
apkaltinamajam nuosprendžiui dėl 
nusikalstamos veikos.

1. Kiekviena valstybė narė imasi reikiamų 
priemonių, kuriomis būtų užtikrinta 
galimybė konfiskuoti visas nusikaltimo 
priemones ir pajamas įsiteisėjus galutiniam 
apkaltinamajam nuosprendžiui dėl 
nusikalstamos veikos.

Or. ro

Pakeitimas 83
Sonia Alfano, Rita Borsellino, Monica Luisa Macovei

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Kiekviena valstybė narė imasi reikiamų 
priemonių, kuriomis būtų užtikrinta 
galimybė visiškai arba iš dalies konfiskuoti 
nusikaltimo priemones ir pajamas 

1. Kiekviena valstybė narė imasi reikiamų 
priemonių, kuriomis teismų institucijoms 
būtų užtikrinta galimybė visiškai arba iš 
dalies konfiskuoti nusikaltimo priemones ir 
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įsiteisėjus galutiniam apkaltinamajam 
nuosprendžiui dėl nusikalstamos veikos.

pajamas arba turtą, kurio vertė atitinka 
tokias priemones ir pajamas, remiantis 
galutiniu apkaltinamuoju nuosprendžiu 
dėl nusikalstamos veikos.

Or. en

Pakeitimas 84
Mariya Gabriel

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Kiekviena valstybė narė imasi reikiamų 
priemonių, kuriomis būtų užtikrinta 
galimybė visiškai arba iš dalies konfiskuoti 
nusikaltimo priemones ir pajamas 
įsiteisėjus galutiniam apkaltinamajam 
nuosprendžiui dėl nusikalstamos veikos.

1. Kiekviena valstybė narė imasi reikiamų 
priemonių, kuriomis tik teismų 
institucijoms būtų užtikrinta galimybė 
visiškai arba iš dalies konfiskuoti 
nusikaltimo priemones ir pajamas 
įsiteisėjus galutiniam apkaltinamajam 
nuosprendžiui dėl nusikalstamos veikos.

Or. en

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

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Kiekviena valstybė narė imasi reikiamų 
priemonių, kuriomis būtų užtikrinta 
galimybė visiškai arba iš dalies konfiskuoti 
nusikaltimo priemones ir pajamas 
įsiteisėjus galutiniam apkaltinamajam 
nuosprendžiui dėl nusikalstamos veikos.

1. Kiekviena valstybė narė imasi reikiamų 
priemonių, kuriomis būtų užtikrinta 
galimybė teismų institucijai arba teismo 
nurodymu veikiančiai teismų institucijai 
visiškai arba iš dalies konfiskuoti 
nusikaltimo priemones ir pajamas 
įsiteisėjus galutiniam apkaltinamajam 
nuosprendžiui dėl nusikalstamos veikos.

Or. de
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Pakeitimas 86
Roberta Angelilli

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Kiekviena valstybė narė imasi reikiamų 
priemonių, kuriomis būtų užtikrinta 
galimybė visiškai arba iš dalies konfiskuoti 
nusikaltimo priemones ir pajamas 
įsiteisėjus galutiniam apkaltinamajam 
nuosprendžiui dėl nusikalstamos veikos.

1. Kiekviena valstybė narė imasi reikiamų 
priemonių, kuriomis būtų užtikrinta 
galimybė visiškai arba iš dalies konfiskuoti 
nusikaltimo priemones, turtą ir pajamas 
įsiteisėjus galutiniam apkaltinamajam 
nuosprendžiui dėl nusikalstamos veikos.

Or. it

Pakeitimas 87
Sonia Alfano, Rita Borsellino, Monica Luisa Macovei

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Kiekviena valstybė narė imasi reikiamų 
priemonių, kuriomis būtų užtikrinta 
galimybė konfiskuoti turtą, kurio vertė 
atitinka pajamas, įsiteisėjus galutiniam 
apkaltinamajam nuosprendžiui dėl 
nusikalstamos veikos.

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 88
Mariya Gabriel

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 straipsnio 2 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Kiekviena valstybė narė imasi reikiamų 
priemonių, kuriomis būtų užtikrinta 
galimybė konfiskuoti turtą, kurio vertė 
atitinka pajamas, įsiteisėjus galutiniam 
apkaltinamajam nuosprendžiui dėl 
nusikalstamos veikos.

2. Kiekviena valstybė narė imasi reikiamų 
priemonių, kuriomis tik teismų 
institucijoms, tais atvejais, kai 
neįmanoma įvykdyti 1 dalyje nurodyto 
konfiskavimo, būtų užtikrinta galimybė 
konfiskuoti turtą, kurio vertė atitinka 
pajamas, įsiteisėjus galutiniam 
apkaltinamajam nuosprendžiui dėl 
nusikalstamos veikos.

Or. en

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

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Kiekviena valstybė narė imasi reikiamų 
priemonių, kuriomis būtų užtikrinta 
galimybė konfiskuoti turtą, kurio vertė 
atitinka pajamas, įsiteisėjus galutiniam 
apkaltinamajam nuosprendžiui dėl 
nusikalstamos veikos.

2. Kiekviena valstybė narė imasi reikiamų 
priemonių, kuriomis tuo atveju, kai 
konfiskavimas pagal 1 dalį negalimas, 
būtų užtikrinta galimybė teismų institucijai 
arba teismo nurodymu veikiančiai teismų 
institucijai, atsižvelgiant į kompetenciją,
konfiskuoti turtą, kurio vertė atitinka 
pajamas, įsiteisėjus galutiniam 
apkaltinamajam nuosprendžiui dėl 
nusikalstamos veikos.

Or. de

Pakeitimas 90
Roberta Angelilli

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 straipsnio 2 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Kiekviena valstybė narė imasi reikiamų 
priemonių, kuriomis būtų užtikrinta 
galimybė konfiskuoti turtą, kurio vertė 
atitinka pajamas, įsiteisėjus galutiniam 
apkaltinamajam nuosprendžiui dėl 
nusikalstamos veikos.

2. Kiekviena valstybė narė imasi reikiamų 
priemonių, kuriomis būtų užtikrinta 
galimybė konfiskuoti turtą, kurio vertė 
lygiavertė nusikalstamu būdu gautoms 
pajamoms, pelnui ar kainai, įsiteisėjus 
galutiniam apkaltinamajam nuosprendžiui 
dėl nusikalstamos veikos.

Or. it

Pakeitimas 91
Zbigniew Ziobro

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Kiekviena valstybė narė imasi reikiamų 
priemonių, kuriomis būtų užtikrinta 
galimybė konfiskuoti turtą, kurio vertė 
atitinka pajamas, įsiteisėjus galutiniam 
apkaltinamajam nuosprendžiui dėl 
nusikalstamos veikos.

2. Kiekviena valstybė narė imasi reikiamų 
priemonių, kuriomis būtų užtikrinta 
galimybė konfiskuoti turtą, kurio vertė 
atitinka pajamas, įsiteisėjus galutiniam 
apkaltinamajam nuosprendžiui dėl 
nusikalstamos veikos. Turto 
konfiskavimas visiškai ar iš dalies
netaikomas, jeigu ekonominė nauda arba 
jo ekvivalentas turi būti grąžintas 
nukentėjusiajam ar kitam subjektui.

Or. pl

Pakeitimas 92
Zbigniew Ziobro

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 straipsnio 2 dalies 1 punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(1) Jeigu asmuo nuteisiamas už 
nusikalstamą veiką, dėl kurios, nors ir 
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netiesiogiai, gavo didelės vertės finansinę 
naudą, laikoma, kad turtas, kuris buvo 
užvaldytas arba į kurį įgytos teisės 
vykdant nusikalstamą veiką arba ją 
įvykdžius iki to momento, kol priimamas 
net ir neįsiteisėjęs apkaltinamasis 
nuosprendis, yra finansinė nauda, įgyta 
dėl nusikalstamos veikos, nebent ją 
įvykdęs asmuo ar kitas suinteresuotasis
asmuo įrodytų turto arba jam įsigyti skirtų 
lėšų kilmės teisėtumą.

Or. pl

Pakeitimas 93
Cornelis de Jong

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. Kiekviena valstybė narė imasi 
reikiamų priemonių, kuriomis būtų 
užtikrinta galimybė teismų institucijoms, 
kai nesama apkaltinamojo nuosprendžio, 
konfiskuoti įtariamojo turtą, jeigu 
teismas, įvertinęs tikimybę, nustato, kad 
tokio įtariamojo turtas yra pajamos, 
tiesiogiai ar netiesiogiai įgytos 
nusikalstamu elgesiu, ar jį ketinama 
panaudoti nusikalstamais tikslais.

Or. en

Pakeitimas 94
Sarah Ludford

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. Kiekviena valstybė narė imasi 
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reikiamų priemonių, kuriomis būtų 
užtikrinta galimybė teismų institucijoms, 
kai nesama apkaltinamojo nuosprendžio, 
konfiskuoti nusikaltimo priemones ir 
pajamas, įgytas neteisėtu elgesiu pagal 
baudžiamąją teisę, jeigu teismas, įvertinęs 
tikimybę, mano, kad atlikti veiksmai, 
kurie gali būti laikomi neteisėtu elgesiu. 
Ši nuostata netaikoma valstybėms narėms, 
kurios jau turi konfiskavimo pagal 
civilinės teisės nuostatas įgaliojimus, 
kuriais remiantis galima konfiskuoti turtą 
nesant apkaltinamojo nuosprendžio.

Or. en

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu pripažįstami kai kuriose valstybėse narėse galiojantys civilinio konfiskavimo 
įgaliojimai, kurie nėra susiję su baudžiamosiomis bylomis.

Pakeitimas 95
Josef Weidenholzer

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3a straipsnis
Teisė į žalos atlyginimą

Valstybės narės imasi būtinų priemonių 
užtikrinti, kad būtų atsižvelgiama į 
nukentėjusiųjų teises į žalos atlyginimą.

Or. de

Pakeitimas 96
Sonia Alfano, Rita Borsellino, Monica Luisa Macovei

Pasiūlymas dėl direktyvos
4 straipsnio 1 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Kiekviena valstybė narė priima 
reikiamas priemones, kuriomis būtų 
užtikrinta galimybė visiškai ar iš dalies 
konfiskuoti turtą, priklausantį dėl 
nusikalstamos veikos nuteistam asmeniui, 
kai teismas, remdamasis konkrečiais 
faktais, mano, kad labiau tikėtina, jog tą 
turtą nuteistas asmuo įgijo ne kita veikla, 
o panašia nusikalstama veikla.

1. Kiekviena valstybė narė priima 
reikiamas priemones, kuriomis 
kompetentingoms institucijoms būtų 
užtikrinta galimybė visiškai ar iš dalies 
konfiskuoti turtą, priklausantį dėl 
nusikalstamos veikos nuteistam asmeniui, 
kai teismas, remdamasis konkrečiais 
faktais, pvz., turto verte, kuri yra 
neproporcinga nuteisto asmens gautoms 
pajamoms, ir įvertinęs tikimybę, nustato, 
kad minėtas turtas įgytas neteisėtai.

Or. en

Pakeitimas 97
Alexander Alvaro, Renate Weber

Pasiūlymas dėl direktyvos
4 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Kiekviena valstybė narė priima 
reikiamas priemones, kuriomis būtų 
užtikrinta galimybė visiškai ar iš dalies 
konfiskuoti turtą, priklausantį dėl 
nusikalstamos veikos nuteistam asmeniui, 
kai teismas, remdamasis konkrečiais 
faktais, mano, kad labiau tikėtina, jog tą 
turtą nuteistas asmuo įgijo ne kita veikla, o 
panašia nusikalstama veikla.

1. Kiekviena valstybė narė priima 
reikiamas priemones, kuriomis būtų 
užtikrinta galimybė visiškai ar iš dalies 
konfiskuoti turtą, priklausantį dėl 
nusikalstamos veikos nuteistam asmeniui, 
kai teismas, remdamasis konkrečiais 
faktais ir visapusiškai išnagrinėjęs visus 
įrodymus, įsitikina, jog tą turtą nuteistas 
asmuo įgijo ne kita veikla, o panašia 
nusikalstama veikla.

Or. en

Pakeitimas 98
Petru Constantin Luhan

Pasiūlymas dėl direktyvos
4 straipsnio 1 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Kiekviena valstybė narė priima 
reikiamas priemones, kuriomis būtų 
užtikrinta galimybė visiškai ar iš dalies
konfiskuoti turtą, priklausantį dėl 
nusikalstamos veikos nuteistam asmeniui, 
kai teismas, remdamasis konkrečiais 
faktais, mano, kad labiau tikėtina, jog tą 
turtą nuteistas asmuo įgijo ne kita veikla, o 
panašia nusikalstama veikla.

1. Kiekviena valstybė narė priima 
reikiamas priemones, kuriomis būtų 
užtikrinta galimybė konfiskuoti visą turtą, 
priklausantį dėl nusikalstamos veikos 
nuteistam asmeniui, kai teismas, 
remdamasis konkrečiais faktais, mano, kad 
tą turtą nuteistas asmuo įgijo ne bet kokia 
kita veikla, o panašia nusikalstama veikla.

Or. ro

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

Pasiūlymas dėl direktyvos
4 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Kiekviena valstybė narė priima 
reikiamas priemones, kuriomis būtų 
užtikrinta galimybė visiškai ar iš dalies 
konfiskuoti turtą, priklausantį dėl 
nusikalstamos veikos nuteistam asmeniui,
kai teismas, remdamasis konkrečiais 
faktais, mano, kad labiau tikėtina, jog tą 
turtą nuteistas asmuo įgijo ne kita veikla, o 
panašia nusikalstama veikla.

1. Kiekviena valstybė narė priima 
reikiamas priemones, kuriomis būtų 
užtikrinta galimybė visiškai ar iš dalies 
konfiskuoti turtą, priklausantį dėl 
nusikalstamos veikos nuteistam asmeniui, 
kai teismas, remdamasis konkrečiais 
faktais ir įvertinęs visus turimus įrodymus,
yra įsitikinęs, kad tą turtą nuteistas asmuo 
įgijo ne kita veikla, o panašia nusikalstama 
veikla.

Or. de

Pagrindimas

Atsižvelgiant į pagrindinę teisę į nuosavybę, ne apkaltinamuoju nuosprendžiu pagrįstam 
konfiskavimui turi būti taikomas griežtas konstitucinės teisės kriterijus. Toks konfiskavimas 
suderinamas su konstitucine teise tik jei bylą iš esmės nagrinėjantis teismas, surinkęs 
išsamius įrodymus ir juos įvertinęs, įsitikina, kad to turto kilmė nusikalstama. Konkrečios 
veikos, kuria turtas buvo įgytas, nustatyti nereikia, tačiau bylą iš esmės nagrinėjantis teismas 
turi būti įsitikinęs, kad jis nusikalstamos kilmės.
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Pakeitimas 100
Rui Tavares

Pasiūlymas dėl direktyvos
4 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Kiekviena valstybė narė priima 
reikiamas priemones, kuriomis būtų 
užtikrinta galimybė visiškai ar iš dalies 
konfiskuoti turtą, priklausantį dėl 
nusikalstamos veikos nuteistam asmeniui, 
kai teismas, remdamasis konkrečiais 
faktais, mano, kad labiau tikėtina, jog tą 
turtą nuteistas asmuo įgijo ne kita veikla, o 
panašia nusikalstama veikla.

1. Kiekviena valstybė narė priima 
reikiamas priemones, kuriomis būtų 
užtikrinta galimybė visiškai ar iš dalies 
konfiskuoti turtą, priklausantį dėl 
nusikalstamos veikos nuteistam asmeniui, 
kai teismas, remdamasis konkrečiais 
faktais ir visapusiškai išnagrinėjęs visus 
įrodymus, įsitikina, jog tą turtą nuteistas 
asmuo įgijo ne kita veikla, o panašia 
nusikalstama veikla.

Or. en

Pakeitimas 101
Véronique Mathieu

Pasiūlymas dėl direktyvos
4 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Kiekviena valstybė narė priima 
reikiamas priemones, kuriomis būtų 
užtikrinta galimybė visiškai ar iš dalies 
konfiskuoti turtą, priklausantį dėl 
nusikalstamos veikos nuteistam asmeniui, 
kai teismas, remdamasis konkrečiais 
faktais, mano, kad labiau tikėtina, jog tą 
turtą nuteistas asmuo įgijo ne kita veikla, 
o panašia nusikalstama veikla.

1. Kiekviena valstybė narė priima 
reikiamas priemones, kuriomis būtų 
užtikrinta galimybė visiškai ar iš dalies 
konfiskuoti turtą, priklausantį dėl 
nusikalstamos veikos nuteistam asmeniui, 
kai teismas, remdamasis konkrečiais 
faktais, mano, kad labiau tikėtina, jog 
nuteistam asmeniui priklausantis turtas 
įgytas neteisėtai.

Or. fr
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Pakeitimas 102
Alexander Alvaro, Renate Weber

Pasiūlymas dėl direktyvos
5 straipsnio pirmos pastraipos įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

 Kiekviena valstybė narė imasi reikiamų 
priemonių, kuriomis būtų užtikrinta 
galimybė konfiskuoti pajamas iš 
nusikaltimų ir nusikaltimo priemones 
nepriėmus apkaltinamojo nuosprendžio, 
jeigu įtariamasis arba kaltinamasis būtų 
buvę nubausti baudžiamąja tvarka, tačiau 
to neįvyko, kadangi:

Kiekviena valstybė narė imasi reikiamų 
priemonių, kuriomis būtų užtikrinta 
galimybė konfiskuoti pajamas iš 
nusikaltimų ir nusikaltimo priemones 
nepriėmus apkaltinamojo nuosprendžio,
jeigu teismas, remdamasis konkrečiais 
faktais ir visapusiškai išnagrinėjęs visus 
įrodymus, įsitikina, jog įtariamasis arba 
kaltinamasis būtų buvę nubausti 
baudžiamąja tvarka, tačiau to neįvyko, 
kadangi:

Or. en

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

Pasiūlymas dėl direktyvos
5 straipsnio pirmos pastraipos įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Kiekviena valstybė narė imasi reikiamų 
priemonių, kuriomis būtų užtikrinta 
galimybė konfiskuoti pajamas iš 
nusikaltimų ir nusikaltimo priemones 
nepriėmus apkaltinamojo nuosprendžio, 
jeigu įtariamasis arba kaltinamasis būtų 
buvę nubausti baudžiamąja tvarka, tačiau 
to neįvyko, kadangi:

Kiekviena valstybė narė imasi reikiamų 
priemonių, kuriomis būtų užtikrinta 
galimybė konfiskuoti pajamas iš 
nusikaltimų ir nusikaltimo priemones 
nepriėmus apkaltinamojo nuosprendžio, 
jeigu teismas, remdamasis konkrečiais 
faktais ir įvertinęs visus įrodymus, yra 
įsitikinęs, kad įtariamasis arba kaltinamasis 
būtų buvę nubausti baudžiamąja tvarka, 
tačiau to neįvyko, kadangi:

Or. de

Pagrindimas

Atsižvelgiant į pagrindinę teisę į nuosavybę, ne apkaltinamuoju nuosprendžiu pagrįstam 
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konfiskavimui turi būti taikomas griežtas konstitucinės teisės kriterijus. Toks konfiskavimas 
suderinamas su konstitucine teise tik jei bylą iš esmės nagrinėjantis teismas, surinkęs 
išsamius įrodymus ir juos įvertinęs, įsitikina, kad to turto kilmė nusikalstama. Konkrečios 
veikos, kuria turtas buvo įgytas, nustatyti nereikia, tačiau bylą iš esmės nagrinėjantis teismas 
turi būti įsitikinęs, kad jis nusikalstamos kilmės.

Pakeitimas 104
Rui Tavares

Pasiūlymas dėl direktyvos
5 straipsnio pirmos pastraipos įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

 Kiekviena valstybė narė imasi reikiamų 
priemonių, kuriomis būtų užtikrinta 
galimybė konfiskuoti pajamas iš 
nusikaltimų ir nusikaltimo priemones 
nepriėmus apkaltinamojo nuosprendžio, 
jeigu įtariamasis arba kaltinamasis būtų 
buvę nubausti baudžiamąja tvarka, tačiau 
to neįvyko, kadangi:

Kiekviena valstybė narė imasi reikiamų 
priemonių, kuriomis būtų užtikrinta 
galimybė konfiskuoti pajamas iš 
nusikaltimų ir nusikaltimo priemones 
nepriėmus apkaltinamojo nuosprendžio, 
jeigu teismas, remdamasis konkrečiais 
faktais ir visapusiškai išnagrinėjęs visus 
įrodymus, įsitikina, jog įtariamasis arba 
kaltinamasis būtų buvę nubausti 
baudžiamąja tvarka, tačiau to neįvyko, 
kadangi:

Or. en

Pakeitimas 105
Véronique Mathieu

Pasiūlymas dėl direktyvos
5 straipsnio pirmos pastraipos įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Kiekviena valstybė narė imasi reikiamų 
priemonių, kuriomis būtų užtikrinta 
galimybė konfiskuoti pajamas iš 
nusikaltimų ir nusikaltimo priemones 
nepriėmus apkaltinamojo nuosprendžio, 
jeigu įtariamasis arba kaltinamasis būtų 
buvę nubausti baudžiamąja tvarka, tačiau 
to neįvyko, kadangi:

Kiekviena valstybė narė imasi reikiamų 
priemonių, kuriomis būtų užtikrinta 
galimybė konfiskuoti pajamas iš 
nusikaltimų ir nusikaltimo priemones 
nepriėmus apkaltinamojo nuosprendžio, 
jeigu remdamasis įrodymais teismas 
įsitikina, kad, jei įtariamąjį arba 
kaltinamąjį būtų buvę galima teisti, jis 
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būtų nubaustas baudžiamąja tvarka, tačiau 
to neįvyko, kadangi:

Or. fr

Pakeitimas 106
Sarah Ludford

Pasiūlymas dėl direktyvos
5 straipsnio pirmos pastraipos įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

 Kiekviena valstybė narė imasi reikiamų 
priemonių, kuriomis būtų užtikrinta 
galimybė konfiskuoti pajamas iš 
nusikaltimų ir nusikaltimo priemones 
nepriėmus apkaltinamojo nuosprendžio, 
jeigu įtariamasis arba kaltinamasis būtų 
buvę nubausti baudžiamąja tvarka, tačiau 
to neįvyko, kadangi:

Kiekviena valstybė narė imasi reikiamų 
priemonių, kuriomis būtų užtikrinta 
galimybė konfiskuoti pajamas iš 
nusikaltimų ir nusikaltimo priemones 
nepriėmus apkaltinamojo nuosprendžio, 
jeigu įtariamasis arba kaltinamasis būtų 
buvę nubausti baudžiamąja tvarka ar 
kitame procese, tačiau to neįvyko, kadangi:

Or. en

Pakeitimas 107
Sonia Alfano, Rita Borsellino, Monica Luisa Macovei

Pasiūlymas dėl direktyvos
5 straipsnio 1 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Kiekviena valstybė narė imasi reikiamų 
priemonių, kuriomis būtų užtikrinta 
galimybė teismų institucijoms konfiskuoti 
bet kokį turtą, priklausantį asmeniui, 
kuris negali įrodyti jo teisėtos kilmės, kai 
teismas, remdamasis konkrečiomis 
aplinkybėmis ir atsižvelgdamas į gynybos 
teisę ir bona fide trečiųjų asmenų teises, 
nustato, kad tas turtas gautas iš 
nusikalstamos veikos, kuri yra tariamai 
susijusi su tuo asmeniu.
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Or. en

Pakeitimas 108
Mariya Gabriel

Pasiūlymas dėl direktyvos
5 straipsnio pirmos pastraipos a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(a) dėl įtariamojo arba kaltinamojo 
mirties ar ilgalaikės ligos tolesnis 
persekiojimas neįmanomas; arba

Išbraukta.

Or. en

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

Pasiūlymas dėl direktyvos
5 straipsnio pirmos pastraipos a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(a) dėl įtariamojo arba kaltinamojo mirties 
ar ilgalaikės ligos tolesnis persekiojimas 
neįmanomas; arba

(a) dėl įtariamojo arba kaltinamojo 
ilgalaikės ligos tolesnis persekiojimas 
neįmanomas; arba

Or. de

Pagrindimas

Galimybę konfiskuoti pajamas nepriėmus apkaltinamojo nuosprendžio įtariamojo arba 
kaltinamojo mirties atveju reikėtų išbraukti, nes įtariamam nusikaltėliui mirus nutarimas 
konfiskuoti nukreipiamas prieš paveldėtojus, o tai būtų trečiųjų asmenų turto konfiskavimo 
atvejis pagal 6 straipsnį, kuris įmanomas tik griežtai nustatytomis aplinkybėmis.

Pakeitimas 110
Sarah Ludford

Pasiūlymas dėl direktyvos
5 straipsnio pirmos pastraipos a punktas
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(a) dėl įtariamojo arba kaltinamojo mirties
ar ilgalaikės ligos tolesnis persekiojimas
neįmanomas; arba

(a) dėl įtariamojo arba kaltinamojo 
susirgimo ar ilgalaikės ligos, dėl kurių 
asmuo negali dalyvauti teismo procese, 
negali būti vykdomas veiksmingas 
persekiojimas arba dėl ligos pasibaigia 
įstatyme nustatytas senaties terminas;

Or. en

Pagrindimas

Liga turėtų būti apibrėžta siauriau, kaip susirgimas, dėl kurio asmuo negali dalyvauti teismo 
procese. Naudinga atskirti punktus dėl mirties, ligos ir slapstymosi (žr. kitus pakeitimus), 
keičiantis aplinkybėms.

Pakeitimas 111
Mariya Gabriel

Pasiūlymas dėl direktyvos
5 straipsnio pirmos pastraipos b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(b) dėl įtariamojo arba kaltinamojo ligos 
ar slapstymosi vengiant persekiojimo ar 
nuteisimo jo negalima per protingą laiką 
veiksmingai persekioti ir kyla grėsmė, kad 
suėjus įstatyme nustatytam senaties 
persekioti nebebus galima.

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 112
Sarah Ludford

Pasiūlymas dėl direktyvos
5 straipsnio pirmos pastraipos b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(b) dėl įtariamojo arba kaltinamojo ligos ar (b) dėl įtariamojo arba kaltinamojo 
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slapstymosi vengiant persekiojimo ar 
nuteisimo jo negalima per protingą laiką 
veiksmingai persekioti ir kyla grėsmė, kad 
suėjus įstatyme nustatytam senaties 
persekioti nebebus galima.

slapstymosi vengiant persekiojimo ar 
nuteisimo jo negalima per protingą laiką 
veiksmingai persekioti, kartu negalima 
grąžinti kaltinamojo remiantis Pamatiniu 
sprendimu 2002/584/TVR ar kitomis 
priemonėmis, ir kyla grėsmė, kad suėjus 
įstatyme nustatytam senaties persekioti 
nebebus galima.

Or. en

Pagrindimas

Valstybės narės turėtų imtis pagrįstų veiksmų, kad prieš konfiskuojant turtą kaltinamasis būtų 
grąžintas išduodant Europos arešto orderį ar taikant kitas Europos bendradarbiavimo 
formas. Ligos ir mirties atvejai atskirai aptariami kituose pakeitimuose.

Pakeitimas 113
Georgios Papanikolaou

Pasiūlymas dėl direktyvos
5 straipsnio pirmos pastraipos b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(b) dėl įtariamojo arba kaltinamojo ligos ar 
slapstymosi vengiant persekiojimo ar 
nuteisimo jo negalima per protingą laiką 
veiksmingai persekioti ir kyla grėsmė, kad 
suėjus įstatyme nustatytam senaties 
persekioti nebebus galima.

(b) dėl įtariamojo arba kaltinamojo ligos ar 
slapstymosi vengiant persekiojimo ar 
nuteisimo jo negalima per protingą laiką 
veiksmingai persekioti ir kyla grėsmė, kad 
suėjus įstatyme nustatytam senaties 
persekioti nebebus galima. Tai taikoma 
valstybėse narėse, kurių teisėje 
nepripažįstamas nuteisimas už 
nusikalstamą veiką kaltinamajam 
nedalyvaujant. 

Or. el

Pakeitimas 114
Sarah Ludford

Pasiūlymas dėl direktyvos
5 straipsnio pirmos pastraipos b a punktas (naujas)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(ba) dėl įtariamojo ar kaltinamojo mirties;

Or. en

Pakeitimas 115
Sarah Ludford

Pasiūlymas dėl direktyvos
5 straipsnio pirmos pastraipos antras sakinys (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Ši nuostata netaikoma valstybėse narėse, 
kurios jau turi konfiskavimo pagal 
civilinės teisės nuostatas įgaliojimus, 
kuriais remiantis galima konfiskuoti turtą 
šių kategorijų bylose.

Or. en

Pakeitimas 116
Sonia Alfano, Rita Borsellino, Monica Luisa Macovei

Pasiūlymas dėl direktyvos
6 straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(a) pajamas, kurias tretiesiems asmenims
perleido nuteistas asmuo arba kurios buvo 
perleistos jo vardu, o 5 straipsnyje 
nurodytomis aplinkybėmis – įtariamasis 
arba kaltinamas, arba

(a) pajamas ar nusikaltimo priemones, 
kurios tiesiogiai ar netiesiogiai perleistos
tretiesiems asmenims arba įgytos trečiųjų 
asmenų, arba

Or. en
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Pakeitimas 117
Cornelis de Jong

Pasiūlymas dėl direktyvos
6 straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(a) pajamas, kurias tretiesiems asmenims 
perleido nuteistas asmuo arba kurios buvo 
perleistos jo vardu, o 5 straipsnyje 
nurodytomis aplinkybėmis – įtariamasis 
arba kaltinamas, arba

(a) turtą, kurį tretiesiems asmenims 
perleido nuteistas asmuo arba kuris buvo 
perleistas jo vardu, o 5 straipsnyje 
nurodytomis aplinkybėmis – įtariamasis 
arba kaltinamas, arba

Or. en

Pakeitimas 118
Cornelis de Jong

Pasiūlymas dėl direktyvos
6 straipsnio 1 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(b) kitą nuteisto asmens turtą, kuris 
tretiesiems asmenims perleistas siekiant
išvengti turto, kurio vertė atitinka pajamų 
vertę, konfiskavimo.

(b) kitą nuteisto asmens turtą, kuris 
tretiesiems asmenims perleistas dėl 
vienintelės priežasties – išvengti turto, 
kurio vertė atitinka pajamų vertę, 
konfiskavimo.

Or. en

Pakeitimas 119
Sonia Alfano, Rita Borsellino, Monica Luisa Macovei

Pasiūlymas dėl direktyvos
6 straipsnio 1 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(b) kitą nuteisto asmens turtą, kuris 
tretiesiems asmenims perleistas siekiant 
išvengti turto, kurio vertė atitinka pajamų 
vertę, konfiskavimo.

(b) kitą turtą, kuris tretiesiems asmenims 
perleistas ar trečiųjų asmenų įgytas 
siekiant išvengti turto, kurio vertė atitinka 
pajamų vertę, konfiskavimo.
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Or. en

Pakeitimas 120
Roberta Angelilli

Pasiūlymas dėl direktyvos
6 straipsnio 1 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(b) kitą nuteisto asmens turtą, kuris 
tretiesiems asmenims perleistas siekiant 
išvengti turto, kurio vertė atitinka pajamų 
vertę, konfiskavimo.

(b) kitą nuteisto asmens turtą, kuris 
tretiesiems asmenims perleistas siekiant 
išvengti turto, kurio vertė lygiavertė 
nusikalstamu būdu gautų pajamų, pelno 
ar kainos vertei, konfiskavimo. 

Or. it

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

Pasiūlymas dėl direktyvos
6 straipsnio 2 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. 1 dalyje nurodytų pajamų arba turto 
konfiskavimas galimas, kai turtui taikoma 
restitucija arba kai:

2. 1 dalyje nurodytų pajamų arba turto 
konfiskavimas galimas, kai:

Or. de

Pagrindimas

Restitucijos taikymas turtui pagal civilinę teisę nepagrindžia teisės konfiskuoti trečiojo 
asmens turtą. Valstybės teisė konfiskuoti neteisėtai įgytą turtą ir nukentėjusiojo restitucijos 
teisė pagal civilinę teisę turi būti griežtai atskirtos ir iš esmės laikytinos nesuderinamomis. 
Bet kokiu atveju reikia vengti maišyti šias dvi teises.

Pakeitimas 122
Sonia Alfano, Rita Borsellino, Monica Luisa Macovei
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Pasiūlymas dėl direktyvos
6 straipsnio 2 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. 1 dalyje nurodytų pajamų arba turto 
konfiskavimas galimas, kai turtui taikoma 
restitucija arba kai:

2. 1 dalyje nurodytų pajamų arba turto
konfiskavimas galimas, kai:

Or. en

Pakeitimas 123
Sonia Alfano, Rita Borsellino, Monica Luisa Macovei

Pasiūlymas dėl direktyvos
6 straipsnio 2 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(a) remiantis konkrečiais su nuteistu, 
įtariamu ar kaltinamu asmeniu susijusiais 
faktais nustatyta, kad mažai tikėtina 
konfiskuoti nuteisto, o 5 straipsnio 
aplinkybėmis – įtariamo arba kaltinamo 
asmens turtą, ir

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 124
Salvatore Iacolino

Pasiūlymas dėl direktyvos
6 straipsnio 2 dalies b punkto įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(b) pajamos arba turtas buvo perleistas 
neatlygintinai arba už žemesnę nei rinkos 
kainą, kai trečiasis asmuo.

(b) pajamos arba turtas buvo perleistas 
neatlygintinai arba už žemesnę nei rinkos 
kainą, išskyrus atvejus, kai taikomas 
trečiojo asmens sąžiningumo principas.

Or. it
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Pakeitimas 125
Roberta Angelilli

Pasiūlymas dėl direktyvos
6 straipsnio 2 dalies b punkto įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(b) pajamos arba turtas buvo perleistas 
neatlygintinai arba už žemesnę nei rinkos 
kainą, kai trečiasis asmuo:

(b) pajamos arba turtas buvo perleistas 
neatlygintinai arba už žemesnę nei rinkos 
kaina procentinę vertę, kai trečiasis 
asmuo:

Or. it

Pakeitimas 126
Sonia Alfano, Rita Borsellino, Monica Luisa Macovei

Pasiūlymas dėl direktyvos
6 straipsnio 2 dalies b punkto įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(b) pajamos arba turtas buvo perleistas 
neatlygintinai arba už žemesnę nei rinkos 
kainą, kai trečiasis asmuo:

(b) pajamos arba turtas buvo perleistas 
neatlygintinai arba už gerokai žemesnę nei 
rinkos kainą;

Or. en

Pakeitimas 127
Sonia Alfano, Rita Borsellino, Monica Luisa Macovei

Pasiūlymas dėl direktyvos
6 straipsnio 2 dalies b a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(ba) pajamų atveju – trečioji šalis žinojo 
apie jų neteisėtą kilmę arba, jeigu 
nežinojo, protingas asmuo, būdamas 
tokioje pačioje padėtyje, iš konkrečių 
faktų ir aplinkybių būtų įtaręs neteisėtą jų 
kilmę;
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Or. en

Pakeitimas 128
Sonia Alfano, Rita Borsellino, Monica Luisa Macovei

Pasiūlymas dėl direktyvos
6 straipsnio 2 dalies b b punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(bb) kito turto atveju – trečioji šalis žinojo, 
kad jis perleistas siekiant išvengti turto, 
kurio vertė atitinka pajamų vertę, 
konfiskavimo arba, jeigu nežinojo, 
protingas asmuo, būdamas tokioje pačioje 
padėtyje, iš konkrečių faktų ir aplinkybių 
būtų įtaręs, kad turtas perleistas siekiant 
išvengti konfiskavimo.

Or. en

Pakeitimas 129
Roberta Angelilli

Pasiūlymas dėl direktyvos
6 straipsnio 2 dalies b punkto i papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

i) pajamų atveju – žinojo apie jų neteisėtą 
kilmę arba, jeigu nežinojo, protingas 
asmuo, būdamas tokioje pačioje padėtyje, 
iš konkrečių faktų ir aplinkybių būtų 
įtaręs neteisėtą jų kilmę;

i) pajamų atveju – žinojo apie jų neteisėtą 
kilmę;

Or. it

Pakeitimas 130
Zbigniew Ziobro

Pasiūlymas dėl direktyvos
6 straipsnio 2 dalies b punkto ii papunkčio 1 punktas (naujas)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1) Laikoma, kad fizinis asmuo, kuris yra 
artimiausias asmuo nuteistam asmeniui, 
žinojo, kad turtas yra pajamos, gautos iš
nusikalstamos veikos, o ekonominės 
veiklos vykdytojų atveju –- jeigu nuteistas 
asmuo arba jam artimiausias asmuo įėjo į 
juridinio asmens valdymo organus arba 
buvo įgaliotas vadovauti ar atstovauti 
organizaciniam vienetui įgijimo metu. 

Or. pl

Pakeitimas 131
Sonia Alfano, Rita Borsellino, Monica Luisa Macovei

Pasiūlymas dėl direktyvos
6 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6a straipsnis
Turto perdavimas trečiosioms šalims iš 

savanaudiškų paskatų
Kiekviena valstybė narė imasi teisinių 
priemonių, kad priimtų nuostatas, 
kuriomis siekiama patraukti 
baudžiamojon atsakomybėn asmenis, 
kurie iš savanaudiškų paskatų perleidžia 
nuosavybės teises ir galimybę jomis 
naudotis trečiosioms šalims, kad išvengtų 
arešto ar konfiskavimo priemonių 
taikymo.

Or. en

Pakeitimas 132
Sonia Alfano, Rita Borsellino, Monica Luisa Macovei
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Pasiūlymas dėl direktyvos
7 straipsnio antraštė

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Įšaldymas Įšaldymas arba areštas

Or. en

Pakeitimas 133
Mariya Gabriel

Pasiūlymas dėl direktyvos
7 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Kiekviena valstybė narė imasi reikiamų 
priemonių, kuriomis būtų užtikrinta 
galimybė įšaldyti turtą siekiant jį prireikus 
vėliau konfiskuoti, kai kyla pavojus, kad 
turtas išnyks, bus paslėptas arba išgabentas 
į užsienį. Tokias priemones skiria teismas.

1. Kiekviena valstybė narė imasi reikiamų 
priemonių, kuriomis būtų užtikrinta 
galimybė įšaldyti turtą siekiant jį prireikus 
vėliau konfiskuoti, kai kyla pavojus, kad 
turtas išnyks, bus paslėptas arba išgabentas 
į užsienį. Tokias priemones skiria teismas. 
Tai apima ne apkaltinamuoju 
nuosprendžiu pagrįsto konfiskavimo 
taikymą, visapusiškai laikantis gynybos 
teisės ir bona fide trečiųjų asmenų teisių, 
taip pat galimybę ginčyti šias priemones
teisme.

Or. en

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

Pasiūlymas dėl direktyvos
7 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Kiekviena valstybė narė imasi reikiamų 
priemonių, kuriomis būtų užtikrinta 
galimybė įšaldyti turtą siekiant jį prireikus 
vėliau konfiskuoti, kai kyla pavojus, kad 

1. Kiekviena valstybė narė imasi reikiamų 
priemonių, kuriomis būtų užtikrinta 
galimybė nedelsiant įšaldyti turtą siekiant 
jį prireikus vėliau konfiskuoti, kai kyla 
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turtas išnyks, bus paslėptas arba išgabentas 
į užsienį. Tokias priemones skiria teismas.

pavojus, kad turtas išnyks, bus paslėptas,
išgabentas į užsienį ar perduotas, arba yra 
pagrindo manyti, kad jis turės būti 
konfiskuotas. Tokias priemones skiria 
kompetentinga nacionalinė institucija, 
kuri sprendimą turi priimti nedelsiant po 
įšaldymo, išskyrus atvejus, kai turtas yra 
kilnojamasis. Tokiu atveju 
kompetentingos institucijos sprendimas 
reikalingas tik jei to prašo 
suinteresuotasis asmuo. Asmenys, 
kuriems šiame straipsnyje nustatytos 
priemonės daro poveikį, šį sprendimą gali 
užginčyti ir apskųsti teismui.

Or. de

Pakeitimas 135
Monica Luisa Macovei

Pasiūlymas dėl direktyvos
7 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Kiekviena valstybė narė imasi reikiamų 
priemonių, kuriomis būtų užtikrinta 
galimybė įšaldyti turtą siekiant jį prireikus 
vėliau konfiskuoti, kai kyla pavojus, kad 
turtas išnyks, bus paslėptas arba 
išgabentas į užsienį. Tokias priemones 
skiria teismas.

1. Kiekviena valstybė narė imasi reikiamų 
priemonių, kuriomis kompetentingoms 
institucijoms būtų užtikrinta galimybė 
nedelsiant įšaldyti ar areštuoti turtą, jei jį 
vėliau prireiks konfiskuoti. Asmenys, 
kuriems taikomos šiame straipsnyje 
nustatytos priemonės, turi teisę paduoti 
apeliacinį skundą teismui.

Or. en

Pakeitimas 136
Véronique Mathieu

Pasiūlymas dėl direktyvos
7 straipsnio 1 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Kiekviena valstybė narė imasi reikiamų 
priemonių, kuriomis būtų užtikrinta 
galimybė įšaldyti turtą siekiant jį prireikus 
vėliau konfiskuoti, kai kyla pavojus, kad 
turtas išnyks, bus paslėptas arba išgabentas 
į užsienį. Tokias priemones skiria teismas.

1. Kiekviena valstybė narė imasi reikiamų 
priemonių, kuriomis būtų užtikrinta 
galimybė įšaldyti turtą siekiant jį prireikus 
vėliau konfiskuoti, kai kyla pavojus, kad 
turtas išnyks, bus paslėptas arba išgabentas 
į užsienį. Tokias priemones skiria 
kompetentingos institucijos.

Or. fr

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

Pasiūlymas dėl direktyvos
7 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Kiekviena valstybė narė imasi reikiamų 
priemonių, kuriomis kompetentingoms jos 
institucijoms būtų užtikrinta galimybė 
nedelsiant įšaldyti turtą, iki teismas priims 
sprendimą, kai kyla pavojus, kad turtas 
išnyks, bus paslėptas arba išgabentas į 
užsienį. Tokias priemones kuo greičiau 
patvirtina teismas.

Išbraukta.

Or. de

Pagrindimas

2 dalis sujungta su 1 dalimi.

Pakeitimas 138
Georgios Papanikolaou

Pasiūlymas dėl direktyvos
7 straipsnio 2 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Kiekviena valstybė narė imasi reikiamų 
priemonių, kuriomis kompetentingoms jos 
institucijoms būtų užtikrinta galimybė 
nedelsiant įšaldyti turtą, iki teismas priims 
sprendimą, kai kyla pavojus, kad turtas 
išnyks, bus paslėptas arba išgabentas į 
užsienį. Tokias priemones kuo greičiau 
patvirtina teismas.

2. Kiekviena valstybė narė imasi reikiamų 
priemonių, kuriomis kompetentingoms jos 
institucijoms būtų užtikrinta galimybė 
nedelsiant įšaldyti turtą, iki teismas priims 
sprendimą, kai kyla pavojus, kad turtas 
išnyks, bus paslėptas arba išgabentas į 
užsienį. Tokias priemones kuo greičiau 
patvirtina teismas, net vykstant pradiniam 
baudžiamajam procesui.

Or. el

Pakeitimas 139
Cornelis de Jong

Pasiūlymas dėl direktyvos
8 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Kiekviena valstybė narė imasi reikiamų 
priemonių, kuriomis asmenims, kuriems 
taikomos šioje direktyvoje nustatytos 
priemonės, būtų užtikrinta teisė į
veiksmingą teisinę gynybą, o 
įtariamiesiems – teisė į teisingą bylos 
nagrinėjimą, kad būtų paisoma jų teisių.

1. Kiekviena valstybė narė imasi reikiamų 
priemonių, kuriomis asmenims, kurių 
turtas įšaldytas ar konfiskuotas pagal šią 
direktyvą, neatsižvelgiant į jų nuosavybės 
teises konfiskavimo metu, būtų užtikrinta 
teisė į veiksmingą teisinę gynybą, įskaitant 
teisę į teisingą bylos nagrinėjimą.

Or. en

Pakeitimas 140
Mariya Gabriel

Pasiūlymas dėl direktyvos
8 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Kiekviena valstybė narė imasi reikiamų 
priemonių, kuriomis asmenims, kuriems 
taikomos šioje direktyvoje nustatytos 

1. Kiekviena valstybė narė imasi reikiamų 
priemonių, kuriomis asmenims, kuriems 
taikomos šioje direktyvoje nustatytos 
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priemonės, būtų užtikrinta teisė į 
veiksmingą teisinę gynybą, o 
įtariamiesiems – teisė į teisingą bylos 
nagrinėjimą, kad būtų paisoma jų teisių.

priemonės, būtų užtikrinta visapusiška 
teisė į veiksmingą teisinę gynybą, įskaitant 
visapusišką teisę į teisingą bylos 
nagrinėjimą, ir galimybė apskųsti 
sprendimą.

Or. en

Pakeitimas 141
Sarah Ludford

Pasiūlymas dėl direktyvos
8 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. Kiekviena valstybė narė imasi 
reikiamų priemonių, kuriomis būtų 
užtikrinta, kad asmenys, kurių turtas 
konfiskuojamas, turėtų teisę į veiksmingą 
teisinę gynybą prieš priimant galutinį 
sprendimą dėl konfiskavimo, įskaitant 
galimybę turėti atstovą, kad būtų 
laikomasi jų teisių.

Or. en

Pakeitimas 142
Renate Weber

Pasiūlymas dėl direktyvos
8 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Kiekviena valstybė narė imasi reikiamų 
priemonių, kuriomis būtų užtikrinta, kad 
kiekvienas sprendimas įšaldyti turtą būtų 
pagrįstas, apie tokį sprendimą jo adresatui 
būtų pranešta kuo greičiau po jo įvykdymo 
ir kad toks sprendimas galiotų tik tol, kol 
tai būtina turtui išsaugoti siekiant jį ateityje 
konfiskuoti. Kiekviena valstybė narė 
numato asmenims, dėl kurių turto priimtas 

2. Kiekviena valstybė narė imasi reikiamų 
priemonių, kuriomis būtų užtikrinta, kad 
kiekvienas sprendimas įšaldyti turtą būtų 
pagrįstas, apie tokį sprendimą jo adresatui 
būtų pranešta kuo greičiau po jo įvykdymo 
ir kad toks sprendimas galiotų tik tol, kol
tai būtina turtui išsaugoti siekiant jį ateityje 
konfiskuoti. Kiekviena valstybė narė 
numato asmenims, dėl kurių turto priimtas 
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sprendimas, veiksmingą galimybę bet 
kuriuo metu teismine tvarka apskųsti 
sprendimą įšaldyti, kol nėra priimtas 
sprendimas konfiskuoti. Įšaldytas turtas, 
kuris vėliau nebuvo konfiskuotas, 
nedelsiant grąžinamas jo teisėtam 
savininkui.

sprendimas, veiksmingą galimybę bet 
kuriuo metu teismine tvarka apskųsti 
sprendimą įšaldyti, kol nėra priimtas 
sprendimas konfiskuoti. Įšaldytas turtas, 
kuris vėliau nebuvo konfiskuotas, 
nedelsiant grąžinamas jo teisėtam 
savininkui, kuris išsaugo teisę į 
veiksmingą teisinę gynybą, jeigu jo teisės į 
turtą pasikeitė, pritaikius įšaldymo 
priemonę.

Or. en

Pakeitimas 143
Renate Weber

Pasiūlymas dėl direktyvos
8 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Kiekviena valstybė narė imasi reikiamų 
priemonių, kuriomis būtų užtikrinta, kad 
kiekvienas sprendimas konfiskuoti būtų 
pagrįstas ir apie tokį sprendimą būtų 
pranešta jo adresatui. Kiekviena valstybė 
narė numato asmenims, dėl kurių turto 
priimtas sprendimas, veiksmingą galimybę 
teismine tvarka apskųsti sprendimą 
konfiskuoti.

3. Kiekviena valstybė narė imasi reikiamų 
priemonių, kuriomis būtų užtikrinta, kad 
kiekvienas sprendimas konfiskuoti būtų 
pagrįstas ir apie tokį sprendimą būtų 
nedelsiant pranešta jo adresatui. Kiekviena 
valstybė narė numato asmenims, dėl kurių 
turto priimtas sprendimas, veiksmingą 
galimybę teismine tvarka apskųsti 
sprendimą konfiskuoti.

Or. en

Pakeitimas 144
Rui Tavares

Pasiūlymas dėl direktyvos
8 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Kiekviena valstybė narė imasi reikiamų 
priemonių, kuriomis būtų užtikrinta, kad 
kiekvienas sprendimas konfiskuoti būtų 

3. Kiekviena valstybė narė imasi reikiamų 
priemonių, kuriomis būtų užtikrinta, kad 
kaltinamasis ar nuteistasis turėtų 
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pagrįstas ir apie tokį sprendimą būtų 
pranešta jo adresatui. Kiekviena valstybė 
narė numato asmenims, dėl kurių turto 
priimtas sprendimas, veiksmingą galimybę 
teismine tvarka apskųsti sprendimą 
konfiskuoti.

galimybę apskųsti prašymą dėl 
konfiskavimo nepriklausomoje teismų 
institucijoje. Jiems turi būti suteikta
galimybė gauti esminius įrodymus pagal 
direktyvą dėl teisės į informaciją 
baudžiamajame procese; tokiems 
asmenims suteikiama bent teisė būti 
išklausytam, užduoti klausimus ir teikti 
įrodymus iki galutinio sprendimo dėl 
konfiskavimo priėmimo. Kiekviena 
valstybė narė imasi papildomų reikiamų 
priemonių, kuriomis būtų užtikrinta, kad
kiekvienas sprendimas konfiskuoti būtų 
pagrįstas ir apie tokį sprendimą būtų 
pranešta jo adresatui. Kiekviena valstybė 
narė numato asmenims, dėl kurių turto 
priimtas sprendimas, veiksmingą galimybę 
teismine tvarka apskųsti sprendimą 
konfiskuoti.

Or. en

Pagrindimas

ES pagrindinių teisių chartijos 48 straipsnyje, atsižvelgiant į Europos žmogaus teisių 
konvencijos 6 straipsnį ir Europos Žmogaus Teisių Teismo praktiką, nustatyta, kad turi būti 
suteikta galimybė kaltinamajam būti išklausytam prieš priimant sprendimą dėl konfiskavimo, 
neatsižvelgiant į tai, ar pajamos ar nusikaltimo priemonės yra iš tikrųjų susijusios su 
nusikalstama veika, ar įgytos nepiktavališkomis priemonėmis.

Pakeitimas 145
Véronique Mathieu

Pasiūlymas dėl direktyvos
8 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Kiekviena valstybė narė imasi reikiamų 
priemonių, kuriomis būtų užtikrinta, kad 
kiekvienas sprendimas konfiskuoti būtų 
pagrįstas ir apie tokį sprendimą būtų 
pranešta jo adresatui. Kiekviena valstybė 
narė numato asmenims, dėl kurių turto 
priimtas sprendimas, veiksmingą galimybę 
teismine tvarka apskųsti sprendimą 

3. Kiekviena valstybė narė imasi reikiamų 
priemonių, kuriomis būtų užtikrinta, kad 
kiekvienas sprendimas konfiskuoti būtų 
pagrįstas. Kiekviena valstybė narė numato 
asmenims, dėl kurių turto priimtas 
sprendimas, veiksmingą galimybę teismine 
tvarka apskųsti sprendimą konfiskuoti.
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konfiskuoti.

Or. fr

Pakeitimas 146
Sarah Ludford

Pasiūlymas dėl direktyvos
8 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Kiekviena valstybė narė imasi reikiamų 
priemonių, kuriomis būtų užtikrinta, kad 
kiekvienas sprendimas konfiskuoti būtų 
pagrįstas ir apie tokį sprendimą būtų 
pranešta jo adresatui. Kiekviena valstybė 
narė numato asmenims, dėl kurių turto 
priimtas sprendimas, veiksmingą galimybę 
teismine tvarka apskųsti sprendimą 
konfiskuoti.

3. Kiekviena valstybė narė imasi reikiamų 
priemonių, kuriomis būtų užtikrinta, kad 
kaltinamasis ar nuteistasis turėtų 
galimybę apskųsti prašymą dėl 
konfiskavimo nepriklausomoje teismų 
institucijoje. Jiems turi būti suteikta
galimybė gauti esminius įrodymus pagal 
direktyvą dėl teisės į informaciją 
baudžiamajame procese; tokiems 
asmenims suteikiama bent teisė būti 
išklausytam, užduoti klausimus ir teikti 
įrodymus iki galutinio sprendimo dėl 
konfiskavimo priėmimo. Kiekviena 
valstybė narė imasi papildomų reikiamų 
priemonių, kuriomis būtų užtikrinta, kad
kiekvienas sprendimas konfiskuoti būtų 
pagrįstas ir apie tokį sprendimą būtų 
pranešta kaltinamajam ar nuteistajam. 
Kiekviena valstybė narė numato asmenims, 
dėl kurių turto priimtas sprendimas, 
veiksmingą galimybę teismine tvarka 
apskųsti sprendimą konfiskuoti.

Or. en

Pagrindimas

ES pagrindinių teisių chartijos 48 straipsnyje, atsižvelgiant į Europos žmogaus teisių 
konvencijos 6 straipsnį ir Europos Žmogaus Teisių Teismo praktiką, nustatyta, kad turi būti 
suteikta galimybė kaltinamajam ar nuteistajam būti išklausytam prieš priimant sprendimą dėl 
konfiskavimo, susijusio su nusikalstama veika.
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Pakeitimas 147
Véronique Mathieu

Pasiūlymas dėl direktyvos
8 straipsnio 3 dalies 1 punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(1) Kiekviena valstybė narė imasi 
reikiamų priemonių, kad apie kiekvieną 
sprendimą konfiskuoti būtų kuo greičiau 
pranešta. Jeigu dėl pranešimo kyla rizika, 
kad bus pakenkta tinkamai tyrimo eigai, 
gali būti pranešama vėliau.

Or. fr

Pakeitimas 148
Sarah Ludford

Pasiūlymas dėl direktyvos
8 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Teismo procese pagal 4 straipsnį 
įtariamajam ir kaltinamajam suteikiama 
veiksminga galimybė užginčyti tikimybę, 
pagal kurią atitinkamas turtas laikomas 
pajamomis.

4. Teismo procese pagal 4 straipsnį 
nuteistam asmeniui suteikiama 
veiksminga galimybė užginčyti tikimybę, 
pagal kurią atitinkamas turtas laikomas 
pajamomis.

Or. en

Pagrindimas

4 straipsnyje nurodomi tik nuteisti asmenys, todėl neteisinga minėti įtariamuosius ar 
kaltinamuosius.

Pakeitimas 149
Monica Luisa Macovei

Pasiūlymas dėl direktyvos
8 straipsnio 5 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. 5 straipsnyje nurodytais atvejais 
asmeniui, dėl kurio turto priimtas 
sprendimas konfiskuoti, visame teismo 
procese atstovauja advokatas, kad būtų 
įgyvendintos tokios asmens gynybos teisės, 
kiek tai susiję su nusikalstamos veikos 
konstatavimu ir pajamų iš nusikaltimų bei 
nusikaltimo priemonių nustatymu.

5. 5 straipsnyje nurodytais atvejais 
asmeniui, dėl kurio turto priimtas 
sprendimas konfiskuoti, turi būti teikiama 
informacija visame teismo procese, toks 
asmuo turi teisę būti atstovaujamas savo 
pasirinkto advokato arba jam turi būti 
paskirtas advokatas ex officio pagal 
valstybėje narėje galiojančias konkrečias 
taisykles, kad būtų įgyvendintos šio
asmens gynybos teisės, kiek tai susiję su 
nusikalstamos veikos konstatavimu ir 
pajamų iš nusikaltimų bei nusikaltimo 
priemonių nustatymu.

Or. en

Pakeitimas 150
Sarah Ludford

Pasiūlymas dėl direktyvos
8 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. 5 straipsnyje nurodytais atvejais
asmeniui, dėl kurio turto priimtas 
sprendimas konfiskuoti, visame teismo 
procese atstovauja advokatas, kad būtų 
įgyvendintos tokios asmens gynybos teisės, 
kiek tai susiję su nusikalstamos veikos 
konstatavimu ir pajamų iš nusikaltimų bei 
nusikaltimo priemonių nustatymu.

5. Asmeniui, dėl kurio turto priimtas 
sprendimas konfiskuoti, turi teisę būti 
atstovaujamas advokato visame teismo 
procese, kad būtų įgyvendintos tokios 
asmens gynybos teisės, kiek tai susiję su 
nusikalstamos veikos konstatavimu ir 
pajamų iš nusikaltimų bei nusikaltimo 
priemonių nustatymu.

Or. en

Pagrindimas

Teisė turėti advokatą turėtų būti užtikrinta visame baudžiamajame procese pagal šią 
direktyvą. Tačiau šiuo atveju ES neturi įgaliojimų nustatyti pareigą valstybėms narėms 
apmokėti advokato išlaidas, kaip galima numanyti iš pasiūlymo nuostatų.
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Pakeitimas 151
Mariya Gabriel

Pasiūlymas dėl direktyvos
8 straipsnio 6 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6. Kai asmuo, dėl kurio turto priimtas 
sprendimas, yra trečiasis asmuo, jis arba jo 
advokatas informuojamas apie procesą, 
kuris gali baigtis sprendimu tą turtą 
konfiskuoti, ir jam leidžiama tame procese 
dalyvauti tiek, kiek to reikia veiksmingam 
asmens teisių įgyvendinimui. Tokiam 
asmeniui suteikiama bent teisė būti 
išklausytam, užduoti klausimus ir teikti 
įrodymus iki galutinio sprendimo dėl 
konfiskavimo priėmimo.

6. Kai asmuo, dėl kurio turto priimtas 
sprendimas, yra trečiasis asmuo, jis arba jo 
advokatas informuojamas apie procesą, 
kuris gali baigtis sprendimu tą turtą 
konfiskuoti, ir jam leidžiama tame procese 
dalyvauti tiek, kiek to reikia veiksmingam 
asmens teisių įgyvendinimui. Tokiam 
asmeniui suteikiama visapusiška teisė į 
teisingą bylos nagrinėjimą ir teisė į 
veiksmingą teisinę gynybą iki galutinio 
sprendimo dėl konfiskavimo priėmimo.

Or. en

Pakeitimas 152
Renate Weber

Pasiūlymas dėl direktyvos
8 straipsnio 6 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6. Kai asmuo, dėl kurio turto priimtas 
sprendimas, yra trečiasis asmuo, jis arba jo 
advokatas informuojamas apie procesą, 
kuris gali baigtis sprendimu tą turtą 
konfiskuoti, ir jam leidžiama tame procese 
dalyvauti tiek, kiek to reikia veiksmingam 
asmens teisių įgyvendinimui. Tokiam 
asmeniui suteikiama bent teisė būti 
išklausytam, užduoti klausimus ir teikti 
įrodymus iki galutinio sprendimo dėl 
konfiskavimo priėmimo.

6. Kai asmuo, dėl kurio turto priimtas 
sprendimas, yra trečiasis asmuo, jis arba jo 
advokatas nedelsiant informuojamas apie 
procesą, kuris gali baigtis sprendimu tą 
turtą konfiskuoti, ir jam leidžiama tame 
procese dalyvauti tiek, kiek to reikia 
veiksmingam asmens teisių įgyvendinimui. 
Tokiam asmeniui suteikiama bent teisė būti 
išklausytam, užduoti klausimus ir teikti 
įrodymus iki galutinio sprendimo dėl 
konfiskavimo priėmimo.

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

Pasiūlymas dėl direktyvos
8 straipsnio 6 dalies pirma pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Konfiskavus tam tikrą turtą neturi būti 
galima jį konfiskuoti dar kartą. Kiekviena 
valstybė narė imasi reikiamų priemonių 
užtikrinti, kad būtų išvengta daugeriopo 
konfiskavimo, susijusio su tuo pačiu 
turtu. 

Or. de

Pagrindimas

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.

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

Pasiūlymas dėl direktyvos
8 straipsnio 6 dalies antra pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Kiekviena valstybė narė imasi reikiamų 
priemonių užtikrinti, kad tais atvejais, kai 
dėl kaltininko nusikalstamos veikos 
nukentėjusieji jo atžvilgiu yra įgiję teisių, 
dėl konfiskavimo nekiltų grėsmės šių 
teisių įgyvendinimui.

Or. de
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Pagrindimas

Nukentėjusiųjų teisių traktavimas turėtų būti reglamentuojamas vienodai. Jei dėl Europos 
Sąjungos konfiskavimo teisės kiltų pavojus nukentėjusiųjų teisėms, tai prieštarautų kitiems 
Komisijos teisės aktams dėl aukų apsaugos. Turėtų būti užtikrinama, kad dėl pasiūlyme dėl 
direktyvos nustatyto konfiskavimo nebūtų trukdoma nukentėjusiųjų teisėms. 

Pakeitimas 155
Alexander Alvaro, Renate Weber

Pasiūlymas dėl direktyvos
8 straipsnio 6 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6a. Ekonominės naudos konfiskavimas 
turi turėti tokį poveikį, kad ta pati 
ekonominė nauda negalėtų būti dar kartą 
konfiskuota. Kiekviena valstybė narė 
imasi reikiamų priemonių, kuriomis būtų 
išvengta daugkartinio tos pačios 
ekonominės naudos įgijimo.

Or. en

Pakeitimas 156
Sarah Ludford

Pasiūlymas dėl direktyvos
8 straipsnio 6 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6a. Jei teismas prieina prie išvados, kad 
konfiskavus turtą būtų sunaikintas 
asmens, kurio turtas konfiskuojamas, 
pragyvenimo šaltinis, konfiskavimo turėtų 
būti iš dalies ar visiškai atsisakyta, 
laikantis proporcingumo principo.

Or. en
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Pagrindimas

Laikantis proporcingumo principo, dėl konfiskavimo negali būtų sunaikintas teisėtas 
nukentėjusių asmenų ar juridinių asmenų pragyvenimo šaltinis.

Pakeitimas 157
Alexander Alvaro, Renate Weber

Pasiūlymas dėl direktyvos
8 straipsnio 6 c dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6c. Jei teismas prieina prie išvados, kad 
konfiskavus turtą būtų sunaikintas 
asmens, kurio turtas konfiskuojamas, 
pragyvenimo šaltinis, konfiskavimo turėtų 
būti iš dalies ar visiškai atsisakyta, 
laikantis proporcingumo principo.

Or. en

Pakeitimas 158
Alexander Alvaro, Renate Weber

Pasiūlymas dėl direktyvos
8 straipsnio 6 b dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6b. Kiekviena valstybė narė imasi 
reikiamų veiksmų, kuriais būtų užtikrinta, 
kad konfiskavimu nebūtų pažeistos 
nukentėjusių asmenų teisės ir nuosavybės 
teisės, kurios atsiranda dėl kaltinamojo 
nusikalstamos veiklos.

Or. en



PE498.052v02-00 70/80 AM\923342LT.doc

LT

Pakeitimas 159
Alexander Alvaro, Renate Weber

Pasiūlymas dėl direktyvos
9 straipsnio pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

 Kiekviena valstybė narė imasi reikiamų 
priemonių, kuriomis sudaromos sąlygos 
tiksliai nustatyti, koks turtas turi būti 
konfiskuotas įsiteisėjus galutiniam 
apkaltinamajam nuosprendžiui dėl 
nusikalstamos veikos arba po proceso 
pagal 5 straipsnį priėmus sprendimą 
konfiskuoti, ir kuriomis leidžiama imtis 
tokių tolesnių priemonių, kokių reikia 
veiksmingam sprendimo konfiskuoti 
įvykdymui.

Kiekviena valstybė narė imasi reikiamų 
priemonių, kuriomis sudaromos sąlygos 
tiksliai nustatyti, koks turtas turi būti 
konfiskuotas.

Or. en

Pakeitimas 160
Rui Tavares

Pasiūlymas dėl direktyvos
9 straipsnio pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

 Kiekviena valstybė narė imasi reikiamų 
priemonių, kuriomis sudaromos sąlygos 
tiksliai nustatyti, koks turtas turi būti 
konfiskuotas įsiteisėjus galutiniam 
apkaltinamajam nuosprendžiui dėl 
nusikalstamos veikos arba po proceso 
pagal 5 straipsnį priėmus sprendimą 
konfiskuoti, ir kuriomis leidžiama imtis 
tokių tolesnių priemonių, kokių reikia 
veiksmingam sprendimo konfiskuoti 
įvykdymui.

Kiekviena valstybė narė imasi reikiamų 
priemonių, kuriomis sudaromos sąlygos 
tiksliai nustatyti, koks turtas turi būti 
konfiskuotas. Sprendimas turi būti 
proporcingas ir jame turi būti atsižvelgta į 
sunkią kaltinamojo ar nuteistojo ar bet 
kurio nukentėjusio asmens padėtį.

Or. en
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Pagrindimas

Priemonė turi būti taikoma visiems veiksmams pagal direktyvą ir turi būti užtikrinta, kad būtų 
paimtas tik tas turtas, kuris yra proporcingas kaltinamųjų, nuteistųjų ir nukentėjusiųjų
nuosavybės teisėms ir susijusiai nusikalstamai veiklai.

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

Pasiūlymas dėl direktyvos
9 straipsnio 1 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Atskirais atvejais pagal proporcingumo 
principą konfiskavimo galima iš dalies 
arba visiškai atsisakyti, jei jis reikštų 
nepagrįstą sunkumą suinteresuotajam 
asmeniui arba jo šeimos nariams. Toks 
atvejis yra tada, kai dėl turto 
konfiskavimo suinteresuotasis asmuo 
neproporcingai nukentėtų ar būtų 
sužlugdytas jo gyvenimas ar gyvavimas 
arba jei konfiskavimo sąnaudos 
neproporcingai viršija konfiskuojamą 
sumą.

Or. de

Pagrindimas

Iki šiol Komisijos pasiūlyme nenumatyta nepagrįsto sunkumo atvejų. Esant tam tikroms 
aplinkybėms nutarimas konfiskuoti turtą būtų priverstinė pasekmė. Siekiant užkirsti kelią 
neproporcingoms pasekmėms, būtina numatyti vadinamąją „išimtinio atvejo išlygą“. Pagal 
proporcingumo principą dėl konfiskavimo negali būti sužlugdytas suinteresuotojo fizinio 
asmens gyvenimas arba juridinio asmens gyvavimas.

Pakeitimas 162
Salvatore Iacolino

Pasiūlymas dėl direktyvos
9 a straipsnis (naujas)



PE498.052v02-00 72/80 AM\923342LT.doc

LT

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

9a straipsnis
Konfiskuoto turto naudojimas 

socialiniams tikslams
Valstybės narės imasi priemonių 
siekdamos skatinti konfiskuotas 
nusikaltimo priemones ir nusikalstamu 
būdu gautą turtą bei pajamas naudoti 
socialiniais tikslais. Tokie ištekliai gali 
būti perduodami vietos savivaldos 
institucijoms, kad šios, pasitelkdamos 
pagal objektyvius kriterijus dirbančias 
nevyriausybines organizacijas, skatintų 
teisėtumą ir pagalbą nukentėjusiesiems, 
tvarkos palaikymo pajėgoms ir 
teisėtvarkos institucijoms, siekiant padėti 
kovoti su 2 straipsnio 6 dalyje nurodyta 
nusikalstama veika.

Or. it

Pagrindimas

Kai kuriose valstybėse narėse jau išbandytas iš nusikaltėlių paimto turto panaudojimas 
visuomenei naudingiems tikslams – socialinėje ir kovos su nusikalstamumu srityje pasiekta 
reikšmingų rezultatų.

Pakeitimas 163
Véronique Mathieu

Pasiūlymas dėl direktyvos
10 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

10a straipsnis
Valstybių narių bendradarbiavimas

Valstybės narės užtikrina, kad tos pačios 
piniginės lėšos nebūtų konfiskuotos dėl tų 
pačių nusikaltimų. Pirmą kartą 
konfiskuotos piniginės lėšos negali būti 
dar kartą konfiskuotos dėl tų pačių 
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nusikaltimų.

Or. fr

Pakeitimas 164
Salvatore Iacolino

Pasiūlymas dėl direktyvos
10 straipsnio antraštė

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Įšaldyto turto administravimas Įšaldyto ir konfiskuoto turto 
administravimas

Or. it

Pagrindimas

Pageidautina išsamiau apibrėžti turto valdymą ir po konfiskavimo, panaudojant socialiniams 
tikslams.

Pakeitimas 165
Sonia Alfano, Rita Borsellino, Monica Luisa Macovei

Pasiūlymas dėl direktyvos
10 straipsnio antraštė

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Įšaldyto turto administravimas Įšaldyto, areštuoto ir konfiskuoto turto 
administravimas

Or. en

Pakeitimas 166
Salvatore Iacolino
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Pasiūlymas dėl direktyvos
10 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Kiekviena valstybė narė imasi reikiamų 
priemonių, kaip antai įsteigia nacionalines 
centralizuotas tarnybas arba sukuria 
panašius mechanizmus, kad užtikrintų 
tinkamą įšaldyto turto administravimą 
siekiant jį prireikus vėliau konfiskuoti.

1. Kiekviena valstybė narė imasi reikiamų 
priemonių, kaip antai įsteigia nacionalines 
centralizuotas tarnybas arba sukuria 
panašius mechanizmus, kad užtikrintų 
tinkamą įšaldyto turto administravimą 
siekiant jį prireikus vėliau konfiskuoti, ir 
numato galimybių konfiskuotą turtą 
panaudoti socialiniams tikslams.

Or. it

Pagrindimas

Pageidautina išsamiau apibrėžti turto valdymą ir po konfiskavimo, panaudojant socialiniams 
tikslams.

Pakeitimas 167
Emine Bozkurt

Pasiūlymas dėl direktyvos
10 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. Šiuo atžvilgiu labai svarbus glaudus 
tarpvalstybinis bendradarbiavimas ir 
veiksmingas valstybių narių policijos, 
teismų ir finansų institucijų keitimasis 
informacija.

Or. en

Pakeitimas 168
Sonia Alfano, Rita Borsellino, Monica Luisa Macovei

Pasiūlymas dėl direktyvos
10 straipsnio 2 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Kiekviena valstybė narė užtikrina, kad 
1 dalyje nurodytomis priemonėmis būtų 
optimizuojama ekonominė tokio turto vertė 
ir jos apimtų turto, kurio vertė gali 
sumažėti, pardavimą arba perleidimą.

2. Kiekviena valstybė narė užtikrina, kad 
1 dalyje nurodytomis priemonėmis, 
kuriomis siekiama konfiskuoti turtą, būtų 
optimizuojama ekonominė tokio turto vertė 
ir jos apimtų, tik jei tai būtina, turto, kurio 
vertė gali sumažėti, pardavimą arba 
perleidimą. Kiekviena valstybė narė imasi 
visų reikiamų priemonių, kuriomis būtų 
išvengta nusikaltėlių įsiskverbimo šiuo 
etapu.

Or. en

Pakeitimas 169
Rui Tavares

Pasiūlymas dėl direktyvos
10 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Kiekviena valstybė narė užtikrina, kad 
1 dalyje nurodytomis priemonėmis būtų 
optimizuojama ekonominė tokio turto vertė 
ir jos apimtų turto, kurio vertė gali 
sumažėti, pardavimą arba perleidimą.

2. Kiekviena valstybė narė užtikrina, kad 
1 dalyje nurodytomis priemonėmis būtų 
skatinama toliau panaudoti socialiniais 
tikslais ir optimizuojama ekonominė tokio 
turto vertė ir jos apimtų turto, kurio vertė 
gali sumažėti, pardavimą arba perleidimą. 
Kiekviena valstybė narė imasi reikiamų 
priemonių, kuriomis būtų išvengta 
nusikaltėlių įsiskverbimo šiuo etapu.

Or. en

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu siekiama suderinti direktyvos tekstą su 16 konstatuojamosios dalies pakeitimu.

Pakeitimas 170
Sonia Alfano, Rita Borsellino, Monica Luisa Macovei
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Pasiūlymas dėl direktyvos
10 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. Kiekviena valstybė narė, remdamasi 
turima geriausia patirtimi, imasi reikiamų 
priemonių dėl konfiskuoto turto 
perdavimo ir paskyrimo. Pirmiausia toks 
turtas turi būti skiriamas teisėsaugos ir 
nusikaltimų prevencijos projektams 
įgyvendinti, taip pat kitiems viešojo 
intereso ir socialinės paskirties 
projektams. Tokio turto paskirstymas 
kitais tikslais svarstomas tik tuo atveju, 
kai negalima jo skirti naudoti minėtais 
tikslais, ir kiekvienu atveju valstybė narė 
imasi visų reikiamų priemonių, kad šiuo 
etapu būtų užkirstas kelias nusikaltėlių ar 
kitokiam neteisėtam įsiskverbimui.

Or. en

Pakeitimas 171
Emine Bozkurt

Pasiūlymas dėl direktyvos
10 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. Kiekviena valstybė narė užtikrina, kad 
didelė konfiskuoto turto dalis būtų skirta 
toliau panaudoti nukentėjusiesiems, 
kuriems tiesiogiai ar netiesiogiai padaryta 
žala nusikaltimais. 

Or. en

Pakeitimas 172
Salvatore Iacolino

Pasiūlymas dėl direktyvos
10 straipsnio 2 a dalis (nauja)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. Kiekviena valstybė narė gali įsteigti 
rotacijos principu veikiantį fondą turto 
apsaugos veiksmams finansuoti per 
laikotarpį nuo įšaldymo iki konfiskavimo, 
siekdama jį apsaugoti nuo galimo 
vandalizmo ar veiksmų, galinčių 
sutrukdyti juo disponuoti.

Or. it

Pakeitimas 173
Cornelis de Jong

Pasiūlymas dėl direktyvos
11 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

11 straipsnis Išbraukta.
Statistiniai duomenys
Valstybės narės reguliariai renka ir 
kaupia išsamius iš kompetentingų 
institucijų gautus statistinius duomenis, 
kad įvertintų konfiskavimo sistemų 
veiksmingumą. Surinkti statistiniai 
duomenys kasmet siunčiami Komisijai, 
kuriuos visų nusikalstamų veikų atveju 
sudaro:
(a) įvykdytų nutarimų įšaldyti skaičius,
(b) įvykdytų nutarimų konfiskuoti 
skaičius,
(c) įšaldyto turto vertė,
(d) susigrąžinto turto vertė,
(e) prašymų kitoje valstybėje narėje 
įvykdyti nutarimus įšaldyti skaičius,
(f) prašymų kitoje valstybėje narėje 
įvykdyti nutarimus konfiskuoti skaičius,
(g) po kitoje valstybėje narėje įvykdyto 
nutarimo susigrąžinto turto vertė,
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(h) turto, skirto toliau panaudoti teisės 
įgyvendinimo, prevencijos arba 
socialiniais tikslais, vertė,
(i) konfiskavimo paskyrimo atvejų 
skaičiaus ir apkaltinamųjų nuosprendžių 
dėl nusikalstamų veikų, patenkančių į šios 
direktyvos taikymo sritį, skaičiaus 
santykis,
(j) teismų nepatenkintų prašymų įšaldyti 
ir konfiskuoti skaičius,
(k) sėkmingai užginčytų prašymų įšaldyti 
ir konfiskuoti skaičius.

Or. en

Pakeitimas 174
Cornelis de Jong

Pasiūlymas dėl direktyvos
11 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

11a straipsnis
Statistiniai duomenys

Valstybės narės reguliariai renka ir 
kaupia išsamius iš kompetentingų 
institucijų gautus statistinius duomenis, 
kad įvertintų konfiskavimo sistemų 
veiksmingumą. Surinkti statistiniai 
duomenys kasmet siunčiami Komisijai ir 
juos sudaro:
(a) įvykdytų nutarimų įšaldyti skaičius,
(b) įvykdytų nutarimų konfiskuoti 
skaičius.

Or. en

Pakeitimas 175
Axel Voss, Monika Hohlmeier, Manfred Weber, Jan Philipp Albrecht, Hubert Pirker
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Pasiūlymas dėl direktyvos
11 straipsnio pirmos pastraipos įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės reguliariai renka ir kaupia 
išsamius iš kompetentingų institucijų 
gautus statistinius duomenis, kad įvertintų 
konfiskavimo sistemų veiksmingumą. 
Surinkti statistiniai duomenys kasmet 
siunčiami Komisijai, kuriuos visų 
nusikalstamų veikų atveju sudaro:

Valstybės narės reguliariai renka ir kaupia 
išsamius iš kompetentingų institucijų 
gautus statistinius duomenis, kad įvertintų 
konfiskavimo sistemų veiksmingumą. 
Surinkti statistiniai duomenys kasmet 
siunčiami Komisijai, kuriuos visų į šios 
direktyvos taikymo sritį patenkančių 
nusikalstamų veikų atveju sudaro:

Or. de

Pakeitimas 176
Roberta Angelilli

Pasiūlymas dėl direktyvos
11 straipsnio pirmos pastraipos k a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(ka) konfiskuoto turto panaudojimo 
kokybė kaip teritorijos ir vietos 
bendruomenių socialinio ekonominio 
augimo veiksnys;

Or. it

Pakeitimas 177
Roberta Angelilli

Pasiūlymas dėl direktyvos
11 straipsnio pirmos pastraipos k b punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(kb) konfiskuoto turto priskyrimo 
procedūrų trukmė, ypač tais atvejais, kai 
konfiskuojant turtas yra geros būklės.

Or. it
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